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ATA N.º 27/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 16 de julho de 2019
Aos dezasseis dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas vinte horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva sede,
sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 89.ª reunião do mandato autárquico
2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. A
vogal Elsa Fragata justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Intervenções do público
Não compareceram os residentes para assistir à reunião.
2. Informações
2.1. O vogal Pedro Saraiva deu nota ao executivo de que já se encontra em curso o
procedimento de contratação pública com vista à construção do novo posto de limpeza
de Telheiras afeto à Freguesia do Lumiar.
2.2. O Presidente deu nota da inauguração a Unidade de Cuidados Continuados
Integrados São Roque, gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no Parque de
Saúde Pulido Valente, e que contou com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Saúde, Marta Temido, de do Ministro da Solidariedade e
Segurança Social, José Vieira da Silva.
2.3. O Presidente deu nota ainda da reunião mantida com o Vereador Manuel Grilo a
respeito da organização das CAF/AAF para o próximo ano letivo, com a adoção de novo
modelo de articulação com as Freguesias, em modelo plurianual e com faculdade de
gestão direta ou delegação em terceira entidade.

201

2.4. O vogal Henrique Sá Melo deu nota das reuniões em que representou a Freguesia,
de apresentação da proposta de novo Regulamento de Estacionamento da Cidade de
Lisboa, com o Vereador Miguel Gaspar, e de balanço da atividade na área do bem-estar
animal, com o Vereador Carlos Castro.
2.5. O Presidente deu ainda nota do resultado da eleição dos representantes dos
trabalhadores na Comissão Paritária do SIADAP, com a designação de Patrícia Martins e
Paula Alves como efetivas, e de Mónica Dias, Nuno Gomes, José Guerreiro e Sónia Braz
como suplentes.
3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1. Deliberação n.º 588/2019: Pagamento Agência de Gestão da Tesouraria e da
Dívida Pública – IGCP, EPE, para pagamento suplementar realizado por um
trabalhador do Museu Nacional do Traje no âmbito da “Noite de Fado”, no dia 30
de junho de 2019, com um montante máximo de despesa de € 279,03 (duzentos e
setenta e nove euros e três cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 72-C/2019)
Aprovada por unanimidade
3.2. Deliberação n.º 589/2019: Subsídio à Associação APARM, para o Festival Termo –
Festival de Música Clássica, com um montante máximo de despesa de € 6.500,00
(seis mil e quinhentos euros) (Proposta n.º 73-C/2019)
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 590/2019: Adjudicação à empresa Frincor, Lda., para substituição
de rolamentos da fresa e do veio principal da máquina de gelo - Mercado, com um
montante máximo de despesa de € 1.058,42 (mil e cinquenta e oito euros e
quarenta e dois cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 13-ECON/2019)
Aprovada por unanimidade
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3.4. Deliberação n.º 591/2019: Pagamento de indemnização a José Carlos Reis Martins,
comerciante do Mercado do Lumiar, relativa a danos decorrentes das obras de
requalificação do Mercado do Lumiar no valor de € 4.606,98 (quatro mil seiscentos
e seis euros e noventa e oito cêntimos) (Proposta n.º 14-ECON/2019)
Aprovada por unanimidade
3.5. Deliberação n.º 592/2019: Pagamento de indemnização a José Carlos Reis Martins,
comerciante do Mercado do Lumiar, relativa a danos decorrentes de avaria da
câmara frigorífica do Mercado do Lumiar resultante em perda de peixe ali
armazenado, no valor de € 1057,47 (mil e cinquenta e sete euros e quarenta e sete
cêntimos) (Proposta n.º 15-ECON/2019)
Aprovada por unanimidade
4.

Propostas subscritas pela Secretária

4.1. Deliberação n.º 593/2019: Atribuição de subsídio à GRAAL – Associação Social e
Cultural, no valor de € 400,00 no quadro da reativação do Banco do Tempo do
Lumiar e Telheiras (quatrocentos euros): (Proposta n.º 51-S/2019).
Aprovada por unanimidade
4.2. Deliberação n.º 594/2019: Atribuição de subsídio à Triutopia, no âmbito do projeto
BIP/ZIP Ocupacidade, da 2ª Tranche, no valor de € 1.000,00 (mil euros) (Proposta
n.º 52-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.3. Deliberação n.º 595/2019: Atribuição de subsídio à Associação Depois, no âmbito
do projeto BIP/ZIP Ocupacidade, no valor de € 1.000,00 (mil euros): (Proposta n.º
53-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.4. Deliberação n.º 596/2019: Adjudicação ao Grupo Forrozow, para animação musical
no âmbito da atividade comunitária Bem-vindos ao Olival / BZ OcupAcidade, com
um montante máximo de despesa de € 430,50 (quatrocentos e trinta euros e
cinquenta cêntimos), já com IVA incluído: (Proposta n.º 54-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.5. Deliberação n.º 597/2019: Adjudicação a Ana Gomes, para reparação de portão da
Azinhaga do Poço n.º 9, com um montante máximo de despesa de € 647,00
(seiscentos e quarenta e sete euros), já com IVA incluído: (Proposta n.º 55-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.6. Deliberação n.º 598/2019: Adjudicação à empresa Atelier Gastronómico 2, i) a
aquisição de serviços de catering para os participantes dos arraiais das Festas do
Lumiar 2019 com a entidade Atelier Gastronómico 2, Lda. por ajuste direto, até ao
preço de € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos euros), a que acresce o IVA à taxa
legal em vigor; sendo o valor de cada refeição de € 13,50 (treze euros e cinquenta
cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal (Proposta n.º 56-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.7. Deliberação n.º 599/2019: Adjudicação à empresa Ideias e Comunicar o
fornecimento de 300 postais no âmbito do projeto BZ OcupAcidade, com um
montante máximo de despesa de € 330,00 (trezentos e trinta euros), acrescido de
IVA à taxa legal (Proposta n.º 57-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo

5.1. Deliberação n.º 600/2019: Retificação da deliberação de 28 de agosto de 2018 do
cabimento n.º 3004 e do compromisso n.º 3507 no sentido de passar a constar a
seguinte redação: “Aprovar a decisão de adjudicação tendente à celebração de 1
(um) contrato de empreitada de obras públicas de reparação da calçada na R. André
de Gouveia, a celebrar com a empresa MPS – Manuel Pedro e Sousa & Filhos, Lda.
(NIF: 503665410), por ajuste direto simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 3.295,75 (três mil duzentos e noventa e cinco euros e setenta e cinco
cêntimos), já com IVA, à taxa legal, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto.” (Proposta n.º 42-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 601/2019: Adjudicação à empresa Tecnoprogresso - Obras
Públicas e Construção Civil, Lda. a prestação de serviços de reparação de rotura
de água na Rua General Vasco Gonçalves, com um montante máximo de despesa
de € 477,00 (quatrocentos e setenta e sete euros), já com IVA à taxa legal em vigor:
(Proposta n.º 43-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
5.3. Deliberação n.º 602/2019: Adjudicação à empresa Tecnoprogresso - Obras
Públicas e Construção Civil, Lda. a prestação de serviços de Reparação de rotura de
água no pavimento em betuminoso na Alameda das Linhas de Torres, no jardim
COD SIG 18001, com um montante máximo de despesa de € 1.568,80 (mil,
quinhentos e sessenta e oito euros e oitenta cêntimos), já com IVA à taxa legal em
vigor: (Proposta n.º 44-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.4. Deliberação n.º 603/2019: Adjudicação à empresa Tecnoprogresso - Obras
Públicas e Construção Civil, Lda. a prestação de serviços de Reparação de rotura de
água no pavimento em betuminoso na Calçada de Carriche, no jardim COD SIG
18009, com um montante máximo de despesa de € 795,00 (setecentos e noventa e
cinco euros), já com IVA à taxa legal em vigor: (Proposta n.º 45-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
5.5. Deliberação n.º 604/2019: Adjudicação à empresa Tecnoprogresso - Obras
Públicas e Construção Civil, Lda. a prestação de serviços de execução de conduta
de abastecimento de água para rega de jardim na Rua Mário Chicó, com um
montante máximo de despesa de € 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois
euros), já com IVA à taxa legal em vigor: (Proposta n.º 46-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.6. Deliberação n.º 605/2019: Adjudicação à empresa Roadwork – Construções e
Obras Públicas, Lda. a prestação de serviços de Reparação de rotura de água no
canteiro central do edifício da sede da Junta, com um montante máximo de despesa
de € 132,50 (cento e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), já com IVA à taxa
legal em vigor: (Proposta n.º 47-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.7. Deliberação n.º 606/2019: Adjudicação à empresa Roadwork – Construções e
Obras Públicas, Lda. a prestação de serviços de Levantamento e reposição de
lajetas, incluindo o arranque de raízes na Azinhaga dos Ulmeiros, junto ao Tempo
Hindu, com um montante máximo de despesa de € 421,14 (quatrocentos e vinte e
um euros e catorze cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor: (Proposta n.º 48EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.8. Deliberação n.º 607/2019: Adjudicação à empresa Roadwork – Construções e
Obras Públicas, Lda. a prestação de serviços de Reparação de descalcetamentos na
Escola Básica Quinta dos Frades e Jardim de Infância de Telheiras, com um
montante máximo de despesa de € 461,93 (quatrocentos e sessenta e um euros e
noventa e três cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor: (Proposta n.º 49EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
6.
5.1

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
Deliberação n.º 608/2019: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas do
Alto do Lumiar, no valor de € 16.000,00 (dezasseis mil euros): (Proposta n.º 164E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2

Deliberação n.º 609/2019: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
Vergílio Ferreira, no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros): (Proposta n.º 165E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3

Deliberação n.º 610/2019: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
Lindley Cintra, no valor de € 12.000,00 (doze mil euros): (Proposta n.º 166E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4

Deliberação n.º 611/2019: Adjudicação à empresa Paulo Jorge Leitão da Silva,
S.A., para aquisição para aluguer de insuflável, com um montante máximo de
despesa de € 430,50 (quatrocentos e trinta euros e cinquenta cêntimos), já com
IVA incluído (Proposta n.º 167-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.5

Deliberação n.º 612/2019: Adjudicação à empresa ENOR – Elevação,
Equipamentos Industriais, Lda., para aquisição de serviços para instalação de
coletores de óleo nas guias do poço do elevador na Escola EB do Lumiar – Alto da
Faia, com um montante máximo de despesa de € 75,03 (setenta e cinco euros e
três cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 168-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.6

Deliberação n.º 613/2019: Adjudicação tendente à celebração de 36 (trinta e seis)
contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para monitorização de
atividades e crianças da atividade CAF´S 2019 durante o período de
funcionamento em junho, julho e setembro de 2019, a celebrar de acordo com a
tabela abaixo, com um valor de € 137,50 (cento e trinta e sete euros e cinquenta
cêntimos) por semana, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 169E/2019)
Quinta dos Frades
Maria Soares Almeida
Miguel Catita Lamas Mestre Efigénia
Inês Catita Lamas Mestre Efigénia
Marta Ferreira Cranmer
Ana Rita Mendes Casimiro
Susana Catarina Plácido Nunes
Rodrigo Alves Ferraz
Andreia dos Santos da Silva Bento
Joana Cristina de Oliveira Igreja
Telheiras
Raquel Cardoso Fernandes
Ana Margarida Costa Pinto
João Carlos Marques dos Santos
Fernando de Andrade Guerra P. Teixeira
Ana Catarina da Silva Pereira
Patrícia Filipa Dias Costa
Henrique Afonso Pimentel Ribeiro Louro
Pedro Miguel Fernandes Geadas

Valor
550,00€
495,00€
632,50€
357,50€
137,50€
632,50€
137,50€
632,50€
137,50€
687,50€
962,50€
962,50€
962,50€
962,50€
275,00€
275,00€
275,00€
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Cátia Filipa Oliveira Adão
Vasco Príncipe Soeiro Fachada
Francisca Isabel Craveiro Marques
Melissa Rafaela da Eira Fernandes
Inês Sofia Paulino Lourenço
Tiago José Afonso Travassos
Beatriz do Brito Penha
Maria Janeiro Gonçalves da Silva
Rita Lima Oliveira
São Vicente

275,00€
275,00€
275,00€
275,00€
275,00€
550,00€
275,00€
275,00€
275,00€

Elsa Botas

825,00€

Rita Susana Gonçalves de Sousa

825,00€

Pedro Pereira
Flávio Alexandre Andrade Carvalho

825,00€

Mateus Leandro Sousa

825,00€

João Filipe da Eira Sabugueiro

825,00€

Alexandre Miguel Guerreiro Correia

825,00€

Joana Filipa Costa Ramos

825,00€

Mariya Ischenko

962,50€

Maria Bastos Horta e Costa

962,50€

TOTAL

825,00€

20.350,00€

Aprovada por unanimidade

5.7

Deliberação n.º 614/2019: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços para a limpeza para as Escolas da Freguesia do
Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
16.711,00 (dezasseis mil, setecentos e onze euros), mais IVA, se devido, à taxa
legal em vigor, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação de propostas e caderno de encargos) e do convite à seguinte
entidade: Vadeca - Equipamentos de Limpeza Industrial e Urbana, S.A. (NIPC:
503235008)
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Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os
erros e omissões do caderno de encargos e decidir sobre a suspensão e
prorrogação do prazo para a apresentação de propostas. (Proposta n.º 170E/2019).
Aprovada por unanimidade
7.
6.1

Propostas subscritas pela vogal Pedro Ângelo
Deliberação n.º 615/2019: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 5.000 (cinco mil euros), correspondente à primeira
tranche de apoio à modalidade de futebol para a época desportiva (Proposta n.º
57-D/2019).
Aprovada por unanimidade

6.2

Deliberação n.º 616/2019: Atribuição de subsídio à Academia 1.º de Junho de
1893 no valor de € 6.000 (seis mil euros), correspondente à primeira tranche e a
parcela da segunda, de apoio à modalidade de basquetebol para a época
desportiva 2019/2020 (Proposta n.º 58-D/2019).
Aprovada por unanimidade

6.3

Deliberação n.º 617/2019: Atribuição de subsídio à Associação de Moradores do
Bairro da Cruz Vermelha no valor de € 600 (seiscentos euros), correspondente
apoio para a participação na fase final do torneio de Futebol 7 (Proposta n.º 59D/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.4

Deliberação n.º 618/2019: Adjudicação à empresa AKI Bricodis, para aquisição de
tintas e material de pintura para a sala de Boxe do Grupo Recreativo e Desportivo
do Bairro da Cruz Vermelha, com um montante máximo de despesa de € € 447,57
(quatrocentos e quarenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), já com IVA
incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 60-D/2019).
Aprovada por unanimidade

8.

Propostas subscritas pela vogal Pedro Saraiva

8.1. Deliberação n.º 619/2019: Adjudicação à empresa Melfa – Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, Lda. para aquisição de fio de nylon, com um montante
máximo de despesa de € 280,80 (duzentos e oitenta euros e oitenta cêntimos), já
com IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 41-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
8.2. Deliberação n.º 620/2019: Adjudicação à empresa Certoma, Lda. para aquisição
de serviços para locação de uma varredora pelo período de 1 (um) mês, com um
montante máximo de despesa de € 6.088,50 (seis mil e oitenta e oito euros e
cinquenta cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 42LHU/2019).
Aprovada por unanimidade

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do
artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a presente ata, que vai
assinada pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pela Secretária, Patrocínia César.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 16 de julho de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

