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ATA N.º 32/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 6 de setembro de 2019
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas catorze horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156, na 94.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 e 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 e o Vogal Henrique Sá Melo deram nota da reunião mantida com o
Vereador José Sá Fernandes em torno da preparação da Capital Verde – Lisboa 2020,
realizada para articular a intervenção das Freguesias na programação.
1.2. O Presidente e a Secretária deram nota do balanço da atividade Praia Campo Sénior
2019, avaliando o aumento de novos inscritos e da programação.
1.3. O executivo fez ainda o balanço da preparação do ato eleitoral para a Assembleia
da República, nomeadamente a realização da reunião de composição das mesas e da
distribuição da secções de voto.

2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 697/2019: Adjudicação à empresa Securitas para aquisição de
serviços de segurança da Biblioteca Maria Keil, para os meses de julho e agosto,
com um montante máximo de despesa de € 5.242,26 (cinco mil duzentos e
quarenta e dois euros e vinte e seis cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º
5-MK/2019)
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 698/2019: Adjudicação à empresa Aromalimpa, Lda. para
aquisição de serviços de manutenção e limpeza do Mercado do Lumiar, para os
meses de julho, agosto e setembro, com um montante máximo de despesa de €
4.940,40 (quatro mil novecentos e quarenta euros e quarenta cêntimos), já com
IVA incluído (Proposta n.º 16-ECON/2019)
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 699/2019: Adjudicação à empresa Electrobasso - Instalações
Eléctricas, Unipessoal, Lda. para a aquisição trabalhos de fornecimento e
montagem de eletrocaçadores no Mercado do Lumiar, com um montante máximo
de despesa de € 5.289 (cinco mil duzentos e oitenta e nove euros), já com IVA
incluído (Proposta n.º 17-ECON/2019).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 700/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, ao Sr.
Mário Brito Marques, no valor reclamado de € 500,01 (quinhentos euros e um nove
cêntimos), derivada de responsabilidade civil pela instalação do sistema de ar
condicionado na sua loja (charcutaria) no Mercado do Lumiar. (Proposta n.º 18ECON/2019).
Aprovada por unanimidade
2.5. Deliberação n.º 701/2019: Adjudicação à empresa Tiago Baptista, Unipessoal Lda.
para aquisição de serviços de apoio técnico às Festas do Lumiar – AD N.º 22/2019,
com um montante máximo de despesa de € 14.760,00 (catorze mil setecentos e
sessenta euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 81-C/2019)
Aprovada por unanimidade
2.6. Deliberação n.º 702/2019: Aprovação do protocolo de Cooperação para
colaboração no desenvolvimento do projeto “O Cavalo e Eu…. Juntos à descoberta
da Literacia!” entre a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, IPSS (APCL) e a
Junta de Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 16-P/2019)
Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas subscritas pelo Tesoureiro

3.1. Deliberação n.º 703/2019: Aprovação da 8.ª alteração ao Orçamento e 7.ª
Alteração ao PPI da Freguesia, de acordo com os quadros em anexo à presente
proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 10-T/2019).
Aprovada por unanimidade

4.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo

4.1. Deliberação n.º 704/2019: Adjudicação à empresa Superlivro, Lda. para aquisição
de material de escritório para usufruto dos alunos da UTIL, com um montante
máximo de despesa de € 2.205,27 (dois mil duzentos e cinco euros e vinte e sete
cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 77-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 705/2019: Adjudicação à empresa Arti-Sintra, Lda., para aquisição
de material de escritório para usufruto de todas as valências da Junta, com um
montante máximo de despesa de € 749,91 (setecentos e quarenta e nove euros e
noventa e um cêntimos). (Proposta n.º 78-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
4.3. Deliberação n.º 706/2019: Adjudicação à empresa Electrobasso - Instalações
Eléctricas, Unipessoal, Lda., para aquisição de serviços de reparação do circuito de
tomadas do Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar, com um montante
máximo de despesa de € 2.469,60, já com IVA incluído (dois mil, quatrocentos e
sessenta e nove euros e sessenta cêntimos). (Proposta n.º 79-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.4. Deliberação n.º 707/2019: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à celebração
de um contrato de prestação de serviços com Leandro Rafael Carrilho
Novais, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções
públicas, na modalidade de tarefa, para apoio administrativo na sede da Junta de
Freguesia do Lumiar, no período entre o dia 1 de setembro a 31 de Dezembro de
2019, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 3.000,00 (três mil euros), sendo o pagamento mensal de € 750,00
(setecentos e cinquenta euros) estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar (Proposta n.º 80-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

4.5. Deliberação n.º 708/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe – Gestão de Resíduos,
S.A., para aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes,
na zona da Alta de Lisboa – Lote 1, trimestral (abril, maio e junho), com um
montante máximo de despesa de € 10.087,59 (dez mil e oitenta e sete euros e
cinquenta e nove cêntimos). (Proposta n.º 50-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

4.6. Deliberação n.º 709/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe – Gestão de Resíduos,
S.A., para aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes,
na zona da Alta da Faia – Lote 2, trimestral (abril, maio e junho), com um montante
máximo de despesa de € 3.243,60 (três mil duzentos e quarenta e três euros e
sessenta cêntimos). (Proposta n.º 51-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

4.7. Deliberação n.º 710/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe – Gestão de Resíduos,
S.A., para aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes,
na zona de Telheiras – Lote 3, trimestral (abril, maio e junho), com um montante
máximo de despesa de € 7.595,61 (sete mil quinhentos e noventa e cinco euros e
sessenta e um cêntimos). (Proposta n.º 52-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.8. Deliberação n.º 711/2019: Adjudicação à empresa TILIASCOOP - Formação e
Reabilitação Psicossocial, CRL. para a aquisição trabalhos de desmatação e
limpezas das Escolas Lindley Cintra e Secundária do Lumiar (locais de voto), com um
montante máximo de despesa de € 3.183,25 (três mil cento e oitenta e três euros e
vinte e cinco cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 53-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
4.9. Deliberação n.º 712/2019: Adjudicação à empresa TILIASCOOP - Formação e
Reabilitação Psicossocial, CRL. para a aquisição trabalhos de desmatação e
limpezas da Escola Básica de Telheiras (locais de voto), com um montante máximo
de despesa de € 2.787,00 (dois mil setecentos e oitenta e sete euros), já com IVA
incluído (Proposta n.º 54-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
4.10. Deliberação n.º 713/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Carlos Miguel da Silva Machado, no valor reclamado de € 629,11 (seiscentos e vinte
e nove euros e onze nove cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo
acidente decorrido da queda de um ramo de árvore na Rua Prof. Hernâni Cidade,
n.º 3 – 2 F, no dia 21 de agosto de 2019 (Proposta n.º 55 -EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
4.11. Deliberação n.º 714/2019: Consolidação da mobilidade na categoria de Luísa Isabel
da Silva Nunes Ciríaco Gomes, integrada na carreira e categoria de Assistente
Técnico, oriunda do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Loures, com efeitos
a 1 de setembro de 2019. (Proposta n.º 37-RH/2019).
Aprovada por unanimidade
4.12. Deliberação n.º 715/2019: Conceder ao trabalhador Nuno Jorge Moreira Varela a
prorrogação da licença requerida até 31 de Agosto de 2020. (Proposta n.º 38RH/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.13. Deliberação n.º 716/2019: Arrastamento de nota de avaliação dos trabalhadores
da Freguesia do Lumiar relativo ao biénio 2017-2018, nos termos previstos no
regime jurídico do SIADAP (Proposta n.º 39-RH/2019).
Aprovada por unanimidade

5.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

5.1. Deliberação n.º 717/2019: Regulamento de Funcionamento da Componente de
Apoio à Família do 1.º Ciclo da Escola Básica do 1.º Ciclo de Telheiras (Proposta
n.º 189-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 718/2019: Regulamento de Funcionamento da Componente de
Apoio à Família do 1.º Ciclo da Escola Básica da Quinta dos Frades - Agrupamento
de Escolas Lindley Cintra (Proposta n.º 190-E/2019).
Aprovado por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 719/2019: Regulamento de Funcionamento da Componente de
Apoio à Família do 1.º Ciclo da Escola Básica do 1.º e 2.º Ciclo de São Vicente
(Proposta n.º 191-E/2019)
Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 720/2019: Atribuição de subsídio à associação Educar a Sorrir Associação de Solidariedade e Apoio à Família para apoio às AEC`s - Escolas Alto
do Lumiar - Ano Letivo 2018/2019, com um montante máximo de despesa de €
22.890,00 (vinte e dois mil e noventa euros). (Proposta n.º 192-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.5. Deliberação n.º 721/2019: Adjudicação tendente à celebração de 4 (quatro)
contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para de apoio,
acompanhamento, vigilância de crianças e monitorização de atividades das
Componentes de Apoio à Família nas Escolas Básicas Quinta dos Frades, São
Vicente/Telheiras e na Telheiras, para o período de 1 de setembro a 31 de
Dezembro de 2019, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 12.800,00 (doze mil e oitocentos euros), estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar, de acordo com a seguinte tabela
(Proposta n.º 193-E/2019):
Monitores CAF
Erica Catarina Vieira Fernandes
João Cortesão
Inês Filipa Gomes da Silva
Vânia Rita Perdigão Santos
Subtotal
Total de 1 de setembro a 31 de dezembro 2019

800,00€/Mês
800,00€/Mês
800,00€/Mês
800,00€/Mês
3.200,00€/mês
12.800,00€
Aprovada por unanimidade

5.6. Deliberação n.º 722/2019: Adjudicação tendente à celebração de 2 (dois)
contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para de apoio,
acompanhamento, vigilância de crianças e monitorização de atividades do Centro
de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha, para o período de 1 de setembro
a 31 de Dezembro de 2019, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 6.400 € (seis mil e quatrocentos euros),
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar, de acordo com a
seguinte tabela (Proposta n.º 194-E/2019):
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Monitores – CAF BCV
Olson Nick Lopes Baticã Ferreira
Gonçalo Fonseca
Subtotal
Total de 1 de setembro a 31 de dezembro 2019

800,00€/Mês
800,00€/Mês
1.600,00€/mês
6.400,00€
Aprovada por unanimidade

5.7. Deliberação n.º 723/2019: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 4 (quatro) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para acompanhamento de crianças dos Jardins de Infância da área da
freguesia do Lumiar, para o período entre de 1 de setembro a 31 de Dezembro de
2019, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 12.000,00 (doze mil euros), estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar, de acordo com a seguinte tabela (Proposta n.º 195-E/2019):
Prestadoras de serviços – Jardins de Infância
Maria Helena Varela
Filipa Alexandra Carvalho Viegas
Wilma Miguel
Florbela Silva
Subtotal
Total de 1 de setembro a 31 de dezembro 2019

750,00€/Mês
750,00€/Mês
750,00€/Mês
750,00€/Mês
3.000€/mês
12.000,00€

Aprovada por unanimidade
5.8. Deliberação n.º 724/2019: Adjudicação tendente à celebração de 3 (três)
contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para acompanhamento
de crianças com necessidades educativas especiais dos Jardins de Infância da área
da freguesia do Lumiar, para o período entre de 1 de setembro a 31 de Dezembro
de 2019, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 9.000,00 (nove mil euros), estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar, de acordo com a seguinte tabela (Proposta n.º 196-E/2019):
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Prestadoras de serviços – NEE
Liliana Raquel Marta
Regina Anjos Correia Gonçalves Silva
Daniela Sofia Rocha Morais
Subtotal
Total de 1 de setembro a 31 de dezembro 2019

750,00€/Mês
750,00€/Mês
750,00€/Mês
2.250,00€/mês
9.000,00€
Aprovada por unanimidade

6.

Propostas subscritas pela vogal Pedro Saraiva

6.1. Deliberação n.º 725/2019: Adjudicação à empresa Treemworld, Lda. para
aquisição de serviços para várias reparações da Roçadora, Motorroçadora e
Soprador de Costas, com um montante máximo de despesa de € 810,73
(oitocentos e dez euros e setenta e três cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal
em vigor (Proposta n.º 51-LHU/2019)
Aprovada por unanimidade
6.2. Deliberação n.º 726/2019: Adjudicação à empresa Wurth Portugal, Técnica de
montagem, Lda. para aquisição de sapatos e botas para os trabalhadores do Porto
de Limpeza, com um montante máximo de despesa de € 4.458,75 (quatro mil
quatrocentos e cinquenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), já com IVA
incluído, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 52-LHU/2019)
Aprovada por unanimidade
6.3. Deliberação n.º 727/2019: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 12 (doze) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para a execução de serviços e higiene e limpeza urbana, no período entre de 1 de
setembro a 31 de Dezembro de 2019, por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa de € 36.000 (trinta e seis mil euros),
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar, de acordo com a
seguinte tabela (Proposta n.º 53-LHU/2019):
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Prestadores de serviços – Posto de Limpeza
Carlos Manuel Gomes Varela
750,00€/Mês
Fernando Pedro Reis de Sousa
750,00€/Mês
Fernando Siqueira Moreira
750,00€/Mês
João Santos
750,00€/Mês
Luís Carlos Mateus Freitas
750,00€/Mês
Mauro Jesus
750,00€/Mês
Miguel Ângelo Rodrigues Dias
750,00€/Mês
Nuno Miguel Vieira Dinis
750,00€/Mês
Paulo Jorge Bartolomeu Amaral das Neves
750,00€/Mês
Paulo Jorge Coelho Machado
750,00€/Mês
Sílvio Ferreira Pedro
750,00€/Mês
Tiago Filipe Santos
750,00€/Mês
Subtotal
9.000,00€/mês
Total de 1 de setembro a 31 de dezembro 2019
36.000,00€
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, 6 de setembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

