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ATA N.º 28/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 24 de julho de 2019
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 90.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. Os vogais Elsa
Fragata e Pedro Saraiva justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Informações
1.1. O Presidente deu nota ao executivo das reuniões mantidas com o Vereador Carlos
Castro, sobre temas das suas áreas de competências (Higiene Urbana, Proteção Civil e
Desporto), com a presença da Diretora Municipal de Higiene Urbana, e com o Vereador
Manuel Grilo e com SGAL, sobre o projeto das salas de consumo vigiado na cidade de
Lisboa.

1.2. O executivo fez o balanço das atividades finais de intervenção dos projetos BIP/ZIP
na Quinta do Olival e no Bairro da Cruz Vermelha, tendo ainda o presidente informado
os demais membros do adiamento da apresentação dos resultados para o próximo ano
para o final do mês de julho.

1.3. O Presidente e o vogal do Desporto deram ainda nota das reuniões em curso com
as coletividades desportivas, para preparação da época 2019/2020 e para a submissão
do quadro de apoios a contratos programa para cada época.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 621/2019: Adjudicação à SEGUR - Fogo, para manutenção de
extintores no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, com um montante máximo
de despesa de € 118,08 (cento e dezoito euros e oito cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 74-C/2019)
Aprovada por unanimidade
2.2. Deliberação n.º 622/2019: Adjudicação à EXPOBRIGADA, Lda., para aquisição de
estrado para atuação da Companhia AMALGAMA, no Museu Nacional do Teatro e
da Dança, com um montante máximo de despesa de € 492,00 (quatrocentos e
noventa e dois euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 75-C/2019)
Aprovada por unanimidade
3.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo

3.1. Deliberação n.º 623/2019: Aprovar as conclusões contantes do relatório final
elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante, e:
a) Admitir as propostas apresentadas pelas Entidades Concorrentes MEO –
Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. e Vodafone Portugal,
Comunicações, S.A.;
b) Ordenar as propostas feita por aplicação do critério de adjudicação previsto no
ponto 10.º do Ofício Convite;
c) Adjudicar a proposta apresentada pelo Concorrente MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A. no valor de 34.594,08 € (trinta e quatro mil,
quinhentos e noventa e quatro euros e oito cêntimos), a que acresce o IVA à
taxa legal em vigor, notificando-a para apresentar os documentos de
habilitação exigidos no Código dos Contratos Públicos e Ofício Convite;
d) Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com a proposta elaborada
pelos serviços administrativos desta Junta.
e) Aprovar a repartição da despesa pelos anos económicos de 2019, 2020 e 2021,
nos seguintes temos:

213

a. Ano de 2019: €7.207,10 (sete mil e duzentos e sete euros e dez
cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor
b. Ano de 2020: € 17.297,04 (dezassete mil duzentos e noventa e
sete euros e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor
c. Ano de 2021: € 10.089,94 (dez mil e oitenta e nove euros e
noventa e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor
(Proposta n.º 71-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 624 /2019: Adjudicação à empresa Anos D`Aventura, Lda. para
aquisição de produtos de limpeza para todas as valências da Junta de Freguesia,
com um montante máximo de despesa de € 1.589,57 (mil quinhentos e oitenta e
nove euros e cinquenta e sete cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor:
(Proposta n.º 72-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
3.3. Deliberação n.º 625/2019: Autorizar, por acordo, a mobilidade na categoria da
trabalhadora Inês Moreira Simões, oriunda do mapa de pessoal da Freguesia do
Lumiar para o Município de Almada, pelo prazo máximo de 18 meses, com efeitos
a 1 de agosto de 2019 (Proposta n.º 32-RH/2019).
Aprovada por unanimidade
4. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1 Deliberação n.º 626/2019: Revogar a decisão de 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, aprovada pela
Deliberação n.º 613/2019 e proceder às diligências necessárias para
descabimentar a despesa (Deliberação n.º 614/2019) (Proposta n.º 172-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.2 Deliberação n.º 627/2019: Adjudicação tendente à celebração de 35 (trinta e
cinco) 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 das atividades nas Componentes de Apoio
à Família durante o período de junho, julho e setembro de 2019, por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 22.715,00
(vinte dois mil setecentos e quinze euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, correspondendo a € 27,50 (vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) por dia,
mais IVA, conforme tabela em anexo, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar. (Proposta n.º 173-E/2019).
CAF da EB 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
CAF da EB de Telheiras
Raquel Cardoso Fernandes
Ana Margarida Costa Pinto
João Carlos Marques dos Santos
Fernando de Andrade Guerra P. Teixeira
Diogo Anil Cardoso
Patrícia Filipa Dias Costa
Henrique Afonso Pimentel Ribeiro Louro
Catarina Alexandra Fernandes Sequeira Alves
Cátia Filipa Oliveira Adão
Vasco Príncipe Soeiro Fachada
Francisca Isabel Craveiro Marques
Inês Sofia Paulino Lourenço
Tiago José Afonso Travassos

Valor
495,00€
632,50€
632,50€
495,00€
137,50€
770,00€
412.50€
907,50€
137,50€
770.00€
770.00€
1045.00€
1045.00€
357.50€
357.50€
357.50€
357.50€
357.50€
357.50€
357.50€
357.50€
632,50€
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Beatriz do Brito Penha
Maria Janeiro Gonçalves da Silva
Rita Lima Oliveira
CAF da EB de São Vicente (Telheiras)
Elsa Botas
Rita Susana Gonçalves de Sousa
Pedro Pereira
Flávio Alexandre Andrade Carvalho
Mateus Leandro Sousa
João Filipe da Eira Sabugueiro
Alexandre Miguel Guerreiro Correia
Joana Filipa Costa Ramos
Mariya Ischenko
Maria Bastos Horta e Costa
TOTAL

632,50€
632,50€
632,50€
770,00€
770,00€
1045,00€
1045,00€
770,00€
770,00€
1045,00€
770,00€
907,50€
1182,50€
22.715,00€

Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pela vogal Pedro Saraiva
5.1. Deliberação n.º 628/2019: Adjudicação à empresa Melfa – Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, Lda. para aquisição de fio de nylon, com um montante
máximo de despesa de € 214,39 (duzentos e catorze euros e trinta e nove
cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 43-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
5.2. Deliberação n.º 629/2019: Adjudicação à empresa Melfa – Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, Lda. para aquisição de luvas para os trabalhadores do
Posto de Limpeza, com um montante máximo de despesa de € 618,52 (seiscentos
e dezoito euros e cinquenta e dois cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 44-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.3. Deliberação n.º 630/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Emídio Manuel Lopes dos Santos, no valor reclamado de € 245,57 (duzentos e
quarenta e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos), derivada de responsabilidade
civil pelo risco decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência da
projeção de objetos, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via
pública na Rua Helena Vaz da Silva n.º 11, pelas 14h do dia 22 de maio de 2019
(Proposta n.º 45-LHU/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, 24 de julho de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

