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ATA N.º 35/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 1 de outubro de 2019
Ao dia um do mês de outubro 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 97.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.

Informações

1.1. O executivo fez o balanço da atividade Telheiras em Movimento 2019, realizada no
fim de semana anterior por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, e que havia sido
adiada por razões climatéricas.
1.2. O Presidente e a Secretária deram nota da ativação do Projeto RADAR, em parceria
com a SCML e a CML para acompanhamento e redução de riscos decorrentes do
isolamento da população sénior.
1.3. O Presidente deu ainda nota das reuniões que manteve com a Associação de Pais
da Escola Básica da Quinta dos Frades, com o Centro Social da Musgueira e com a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa.
1.4. Finalmente, foi apresentado um breve balanço final dos preparativos para a
realização das eleições para Assembleia da República, marcadas para o dia 6 de outubro,
no que respeita à organização espacial, logística e alocação de pessoal de apoio no dia
da votação, tendo o Presidente dado nota de que se voltará a realizar reunião de
preparação e esclarecimento de dúvidas com os membros das mesas.
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2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 790/2019 Adjudicação à empresa Voltz – Instalações elétricas,
Lda. para aquisição de apoio técnico e acompanhamento de fornecimento de
energia para a Birra da Cerveja 2019, com um montante máximo de despesa de €
553,50 (quinhentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos). (Proposta n.º
87-C/2019).
Aprovada por unanimidade
2.2. Deliberação n.º 791/2019 Adjudicação à Polícia de Segurança Pública, para
serviços de presença durante o evento da Birra da Cerveja 2019, com um
montante máximo de despesa de € 458,48 (quatrocentos e cinquenta e oito euros
e quarenta e oito cêntimos). (Proposta n.º 88-C/2019).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 792/2019 Adjudicação à Polícia de Segurança Pública, para
serviços de presença durante a montagem do concerto na Quinta das Conchas da
Banda Variações, com um montante máximo de despesa de € 257,92 (duzentos e
cinquenta e sete euros e noventa e dois cêntimos). (Proposta n.º 89-C/2019).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 793/2019 Aprovar abertura de sorteio tendo em vista a atribuição
de lugares de venda ambulante ocasional, de 31 de Outubro a 3 de novembro de
2019, junto à entrada principal do cemitério do Lumiar, para venda de flores,
castanhas assadas e velas, nos termos propostos na minuta de aviso do sorteio
que consta em anexo à presente proposta. (Proposta n.º 22-ECON/2019).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 794/2019: Adjudicação à empresa KASUAR – KSR Brindes
Publicitários, para aquisição de 1000 agendas de bolso com impressão de logotipo
e 100 agendas B5 semanal com impressão de logotipo, com um montante máximo
de despesa de € 2.558,44 (cinco mil quinhentos e cinquenta e oito euros e
quarenta e quatro cêntimos). (Proposta n.º 90-S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 795/2019: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de turismo para Viagem Sénior a Santiago de
Compostela, por Consulta Prévia, com um montante máximo de despesa de até €
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA, à taxa legal em
vigor, se devido, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação de propostas e caderno de encargos), conforme minutas em anexo
à presente proposta, que da mesma fazem parte integrante e convite às seguintes
entidades:






ABREU
GEOSTAR
TOP ATLÂNTICO
TRANSERRANO
OASISTRAVEL

Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e
os erros e omissões do caderno de encargos e designação do júri do procedimento,
com a seguinte composição: (i) Presidente: Inês Mota; (ii) Vogais Efetivos: Joana
Antunes e Paula Santos; (iii) Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira e Paulo Ribeiro
(Proposta n.º 91-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 796/2019: Aprovação da 9.ª alteração ao Orçamento e 8ª
alteração ao Plano de Investimentos da Junta de Freguesia do Lumiar para 2019,
de acordo com os quadros em anexo à presente proposta e que da mesma fazem
parte integrante. (Proposta n.º 11-T/2019).
Aprovada por unanimidade

5.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo

5.1.

Deliberação n.º 797/2019: Adjudicação à empresa Anos D`Aventura, Lda., para
aluguer de produtos de limpeza, com um montante máximo de despesa de €
456,98 (quatrocentos e cinquenta e seis euros e noventa e oito cêntimos).
(Proposta n.º 88-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 798/2019: Adjudicação à empresa Globalone Lda., para
aquisição de consumíveis, com um montante máximo de despesa de € 769,92
(setecentos e sessenta e nove euros e noventa e dois cêntimos). (Proposta n.º
89-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 799/2019: Adjudicação à empresa SAVIMAFARO – Serviços de
catering, Lda., para aquisição de serviços de catering para os membros das
mesas de voto e trabalhadores no dia das eleições para a Assembleia da
República, com um montante máximo de despesa de € 2.785,45 (dois mil
setecentos e oitenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º
90-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º 800/2019: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de revisão legal de contas da Freguesia do
Lumiar relativas aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 26.600 (vinte e seis mil e seiscentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor o convite a Ana Cláudia Gomes
Lourenço Gomes (inscrita na OROC com o n.º 1038) (Proposta n.º 91-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 801/2019: Autorizar a adoção da modalidade de horário de
jornada contínua à trabalhadora Paula Alves, sendo-lhe fixado o horário 10h00
às 16h00, com um período de descanso de 30 minutos, com exceção de dois dias
por semana em que exercerá aquela trabalhadora as suas funções até ao
encerramento das atividades, com início a 1 de outubro de 2019 (Proposta n.º
40-RH/2019).
Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 802/2019: Autorizar a adoção da modalidade de horário de
jornada contínua à trabalhadora Ana Sofia Pereira Andrade, sendo-lhe fixado o
horário 14h00 às 17h00, com início a 9 de outubro de 2019 (Proposta n.º 41RH/2019).
Aprovada por unanimidade

6.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

6.1. Deliberação n.º 803/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda., por
motivos de urgência imperiosa, para reparação da rotura de cano e vidro em risco
na Escola EB1 de Telheiras, com um montante máximo de despesa de € 516,60
(quinhentos e dezasseis euros e sessenta cêntimos). (Proposta n.º 215-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.2. Deliberação n.º 804/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda., por
motivos de urgência imperiosa, para reparação da tomada no ginásio da EB Rocha
e Melo, com um montante máximo de despesa de € 116,85 (cento e dezasseis
euros e oitenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 216-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.3. Deliberação n.º 805/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda., para
reparação da tomada no ginásio da EB Rocha e Melo, com um montante máximo
de despesa de € 116,85 (cento e dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos).
(Proposta n.º 217-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.4. Deliberação n.º 806/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda., para
reparação/substituição do intercomunicador da EB1 Quinta dos Frades, com um
montante máximo de despesa de € 319,80 (trezentos e dezanove euros e oitenta
cêntimos). (Proposta n.º 218-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.5. Deliberação n.º 807/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda., para
aquisição de serviços de reparação da bancada na sala de aula da EB São Vicente,
com um montante máximo de despesa de € 1.340,70 (mil trezentos e quarenta
euros e setenta cêntimos). (Proposta n.º 219-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.6. Deliberação n.º 808/2019: Adjudicação à empresa Artspot Lumiar, Lda., para
aquisição de material diverso de desgaste para as CAF da Freguesia, com um
montante máximo de despesa de € 1.107,00 (mil cento e sete euros). (Proposta
n.º 220-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.7. Deliberação n.º 809/2019: Adjudicação à empresa Continente Hipermercados,
S.A., para aquisição de produtos alimentares para os lanches dos CAF´S da
Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 123,00 (cento e vinte e três
euros). (Proposta n.º 221-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.8. Deliberação n.º 810/2019: Adjudicação à SCM – Sociedade Comercial de
Máquinas, para aquisição de cópias de chaves do portão da EB1 de Telheiras, com
um montante máximo de despesa de € 30,00 (trinta euros). (Proposta n.º 222E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.9. Deliberação n.º 811/2019: Adjudicação à Academia do Lumiar, para aquisição de
serviços para dar aulas de xadrez nos CAF`s da Freguesia, com um montante
máximo de despesa de € 369,00 (trezentos e sessenta e nove euros). (Proposta
n.º 223-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.10. Deliberação n.º 812/2019: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de formação no domínio
da dança, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções
pública, que deverá vigorar entre 01 de outubro e 31 de dezembro de 2019, sendo
uma hora semanal de formação no CAF Quinta dos Frades, a celebrar com Patrícia
Zabumba Pinto (NIF: 263690601), por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 420,00 (quatrocentos e vinte euros), a que
acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar e de escolha de ajuste (Proposta n.º 224-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.11. Deliberação n.º 813/2019: Autorização para pagamento de quantias em dívida
relativas a prestações de frequência de Componentes de Apoio à Família, nos
termos do artigo 11.º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas da Freguesia do
Lumiar (RTGTFL), em relação aos requerentes melhor identificados na proposta
anexa, com determinação de que a falta de pagamento da primeira prestação no
prazo determinado implica o imediato vencimento da segunda prestação
(Proposta n.º 225-E/2019).
Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

7.1. Deliberação n.º 814/2019: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências, para apoio às atividades desportivas no âmbito da modalidade de Futsal
2019/2020, com um montante máximo de despesa de € 3.000,00 (três mil euros).
(Proposta n.º 68-D/2019).
Aprovada por unanimidade
7.2. Deliberação n.º 815/2019: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º Junho
de 1893, para apoio às atividades desportivas no âmbito da modalidade de
Basquetebol 2019/2020, com um montante máximo de despesa de € 4.000,00
(quatro mil euros). (Proposta n.º 69-D/2019).
Aprovada por unanimidade
7.3. Deliberação n.º 816/2019: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira, para apoio às atividades desportivas no âmbito da modalidade de
Futsal 11 - 2019/2020, com um montante máximo de despesa de € 5.000,00 (cinco
mil euros). (Proposta n.º 70-D/2019).
Aprovada por unanimidade
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7.4.

Deliberação n.º 817/2019: Atribuição de um subsídio a várias associações e
coletividades, nos termos da tabela que se transcreve, para apoio ao pagamento
dos monitores dos Centros de Treino (escolas de desporto) relativo a setembro
de 2019, no montante global de € 4.516,80 (quatro mil, quinhentos e dezasseis
euros e oitenta cêntimos) (Proposta n.º 71-D/2019).
Basquetebol

540,00 €

Ginástica

196,80 €

Karaté

180,00 €

Xadrez

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Rugby e Basquetebol

360,00 €

Clube Atlético Alta de Lisboa

Judo

180,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

Boxe e Kickboxing

360,00 €

Académico Clube de Ciências

Futsal

360,00 €

Futsal

180,00 €

Voleibol

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Basquetebol

540,00 €

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Atletismo

180,00 €

Judo Clube de Lisboa

Judo

180,00 €

Academia Musical 1º de Junho 1893

BENEFICIÁRIOS:

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira
Sporting Clube de Portugal

TOTAL: 4.516,80 €

Aprovada por unanimidade
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8. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
8.1. Deliberação n.º 818/2019: Revogação da decisão de adjudicação a Paulo Jorge
Bartolomeu Amaral das Neves dos serviços 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, no valor
de € 3.000,00 (três mil euros), aprovada por deliberação da Junta de Freguesia do
Lumiar de 6 de setembro de 2019 (Deliberação n.º 727/2019), e proceder às
diligências necessárias para descabimentar a respetiva despesa. (Proposta n.º 68LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
8.2. Deliberação n.º 819/2019: Revogação da decisão de adjudicação a Mauro André
Malta de Jesus dos serviços 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, no valor de € 3.000,00
(três mil euros), aprovada por deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar de 6
de setembro de 2019 (Deliberação n.º 727/2019), e proceder às diligências
necessárias para descabimentar a respetiva despesa. (Proposta n.º 69-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
8.3. Deliberação n.º 820/2019: Adjudicação tendente à celebração de um contrato de
prestação de serviços com Luís Filipe Neves, revestindo a forma de contrato de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para a
execução de serviços e higiene e limpeza urbana, no período entre o dia 1 de
outubro a 31 de Dezembro de 2019, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta
euros), sendo o pagamento mensal de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros)
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 70LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
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8.4. Deliberação n.º 821/2019: Adjudicação tendente à celebração de um contrato de
prestação de serviços com Francisco Manuel Alves Quadros, revestindo a forma
de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para a execução de serviços e higiene e limpeza urbana, no período entre
o dia 1 de outubro a 31 de Dezembro de 2019, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.250,00 (dois mil
duzentos e cinquenta euros), sendo o pagamento mensal de € 750,00 (setecentos
e cinquenta euros) estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar.
(Proposta n.º 71-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, 1 de outubro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

