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ATA N.º 38/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 22 de outubro de 2019
Ao dia vinte e dois 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 100.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 Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Os vogais Henrique
Sá Melo e Elsa Fragata justificaram 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 das atividades do projeto BIP/ZIP OcupaCidade, realizados
na Quinta do Olival no fim-de-semana anterior, com intervenções em espaço público e
levantamento de necessidades de equipamentos e serviços, para encaminhamento para
os serviços municipais competentes.

1.2. O Presidente deu nota da assinatura da carta de compromisso com a Câmara
Municipal de Lisboa e com a Santa Casa da Misericórdia para implementação do projeto
RADAR na Freguesia do Lumiar, com vista a recensear a população sénior em risco de
isolamento.

1.3. O Presidente deu nota ao executivo da reunião mantida com a EMEL para avaliação
de necessidades de regulação de estacionamento e introdução de correções nas zonas
onde a EMEL já se encontra em atividade.
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2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 865/2019: Adjudicação tendente à aquisição de refeições para o
Espetáculo de Dança Indiana Kathakali, a realizar no Auditório da Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 180,00 (cento e oitenta euros), a celebrar com
Comunidade Hindu de Portugal (NIPC: 501434909), estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 96-C/2019).
Aprovada por unanimidade
2.2. Deliberação n.º 866/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de 3 irradiadores a óleo Junex IJH110 (2000W) para a biblioteca Maria
Keil com Worten - Equipamentos para o Lar, S.A. (NIPC: 503630330), por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 227,97
(duzentos e vinte e sete euros e noventa e sete cêntimos), estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 6-MK/2019).
Aprovada por unanimidade
3.

Propostas subscritas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 867/2019: Aprovar a atribuição de apoio monetário no valor de €
964,70 (novecentos e sessenta e quatro euros e setenta cêntimos) a munícipe
identificado na proposta em anexo, no âmbito do Fundo de Emergência Social,
para cobertura de despesas na Unidade de Cuidados Continuados Integrados
(UCCI) São Roque (€614,70 - seiscentos e catorze euros e setenta cêntimos) e de
óculos graduados (€350,00 - trezentos e cinquenta euros) (Proposta n.º 99S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.2. Deliberação n.º 868/2019: Adesão ao protocolo de cooperação com o Município
de Lisboa e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para implementação do
Projeto RADAR, de recenseamento e acompanhamento da situação de isolamento
entre a população com mais de 65 anos (Proposta n.º 100-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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3.3. Deliberação n.º 869/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de animação musical na atividade comunitária
denominada “Bem-vindos ao Olival”, no âmbito do Projeto BIP/ZIP – Ocupacidade
a celebrar com Daniel Rafael Morais Guimarães por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 350,00 (trezentos e
cinquenta 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 direto.
(Proposta n.º 101-S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.4. Deliberação n.º 870/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de bens alimentares para a atividade comunitária denominada “Bemvindos ao Olival”, no âmbito do Projeto BIP/ZIP – Ocupacidade, com Pedro
Rodrigues Mendes, com um montante máximo de despesa € 225,60 (duzentos e
vinte e cinco euros e sessenta cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 102-S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.5. Deliberação n.º 871/2019: Revogação da Deliberação n.º 846 de 15 de outubro
de 2019 (aquisição de 10m2 de mosaico exterior a António José Moreira, Lda., no
valor de € 147,60), e autorização para que se procedam às diligências necessárias
para descabimentar a despesa. (Proposta n.º 103-S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.6. Deliberação n.º 872/2019: Adjudicação a Pedro & Mantovani, S.A. (NIPC:
500213810), para aquisição de 10m2 de mosaico exterior para a Espaço da Quinta
do Olival, com um montante máximo de despesa de 157,14 (cento e cinquenta e
sete euros e catorze cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta
n.º 104-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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3.7. Deliberação n.º 873/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de turismo para a viagem sénior “Rota do Azeite”, para
54 (cinquenta e quatro) pessoas, a realizar em Novembro de 2019, com Trans
Serrano, Lda. (NIPC: 504600478), com um montante máximo de despesa de
1.944,0 € (mil, novecentos e quarenta e quatro euros) já com IVA incluído, sendo
o valor por pessoa de € 36,00 (trinta e seis euros), estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 105S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo

4.1. Deliberação n.º 874/2019: Autorizar o pedido de mobilidade da trabalhadora
Fátima Alexandra de Bastos Gonçalves Oliveira, do mapa de pessoal da Escola
Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, pelo prazo máximo de 18 meses e
solicitar o acordo à Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho para a
concretização da referida situação de mobilidade (Proposta n.º 43-RH/2019).
Aprovada por unanimidade
4.2. Deliberação n.º 875/2019: Adjudicação a IKEA Portugal (NIPC: 505416654) para
aquisição de 7 cadeiras para funcionários Junta de Freguesia do Lumiar, com um
montante máximo de despesa de 559,93 (quinhentos e cinquenta e nove euros e
noventa e três cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 94
-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.3. Deliberação n.º 876/2019: Adjudicação a Prodigit, Lda. (NIPC: 504953028) para
aquisição de sinalética para as Eleições Legislativas 2019, com um montante
máximo de despesa de € 667,89 (seiscentos e sessenta e sete euros e oitenta e
nove cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 95SA/2019).
Aprovada por unanimidade
4.4. Deliberação n.º 877/2019: Adjudicação a Público Comunicação Social, S.A. (NIPC:
502265094) para aquisição de serviços de publicação de anúncio, com um
montante máximo de despesa de € 81,18 (oitenta e um euros e dezoito cêntimos)
já com IVA à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 96-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
4.5. Deliberação n.º 878/2019: Adjudicação a Anos de Aventura (NIPC: 510063667)
para aquisição de produtos de higiene, com um montante máximo de despesa de
€ 312,79 (trezentos e doze euros e setenta e nove cêntimos) já com IVA à taxa
legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 97-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

4.6. Deliberação n.º 879/2019: Adjudicação a Hidurbe (NIPC: 500361193) para
aquisição de serviços de instalação de tubagem e material de rega com vista à
automatização do Jardim da Rua Prof. Mário Chicó, com um montante máximo de
despesa de € 688,33 (seiscentos e oitenta e oito euros e trinta e três cêntimos), já
com IVA à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 63-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

5.1. Deliberação n.º 880/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de prestação de serviços (carro assador) e aquisição de 1980 meias dúzias de
castanhas com Cristina Dias, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 1.980 € (mil e novecentos e oitenta euros),
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 242E/2019).
Aprovada por unanimidade
5.2. Deliberação n.º 881/2019: Revogação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contrato 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 17 de outubro a 31 de dezembro, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa, a celebrar com Cristiano
Alberto das Dores Pinto, com uma despesa máxima de € 2.000,00 (dois mil euros),
mais IVA, (Deliberação n.º 863/2019, de 15 de outubro) e proceder às diligências
necessárias para descabimentar a despesa. (Proposta n.º 243-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 882/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação de serviço
em funções públicas, na modalidade de tarefa, com Naomy da Costa Renner para
apoio, acompanhamento, vigilância de crianças e monitorização de atividades no
período entre o dia 1 de novembro a 31 de Dezembro de 2019, do CAF do Bairro
da Cruz Vermelha, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 1.600 € (mil e seiscentos euros), a que corresponde o
valor mensal de € 800,00 (oitocentos euros), estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar. (Proposta n.º 244-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.4. Deliberação n.º 883/2019: Adjudicação da aquisição de gelo seco para a AF EB1
de Telheiras para o Halloween com Mistérius (NIPC: 506074986), por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 35 (trinta e
cinco euros) (Proposta n.º 245-E/2019).
Aprovada por unanimidade
5.5. Deliberação n.º 884/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de dois móveis de arrumação, mantas e almofadas para o CAF São
Vicente com IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda. (NIPC: 505416654), por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
200,00 (duzentos euros) (Proposta n.º 246-E/2019).
Aprovada por unanimidade
5.6. Deliberação n.º 885/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para proteção pilares Jardim de Infância do Alto da Faia –
Escola Básica do Lumiar com Perfeito Perímetro - Construções Lda. (NIPC:
513112170), por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 910,20 (novecentos e dez euros e vinte cêntimos), estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 247-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

6.1. Deliberação n.º 886/2019: Atribuição de subsídio aos Os Metralhas BTT, para
apoio de atividades, com um montante máximo de despesa de € 1.100,00 (mil e
cem euros). (Proposta n.º 74-D/2019).
Aprovada por unanimidade
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7.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva

7.1. Deliberação n.º 887/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Elsa Helena Coutinho Rocha Tomé, no valor reclamado de € 113,16 (cento e treze
euros e dezasseis cêntimos), derivada de responsabilidade civil decorrente de
atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de objetos, no
decurso de trabalhos de deservagem da via pública na Rua Frederico George, pelas
15h30, do dia 11/10/2019 (Proposta n.º 74-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
7.2. Deliberação n.º 888/2019: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de locação de uma varredora, por ajuste direto, por quatro meses, com
um montante máximo de despesa de até € 19.800,00 (dezanove mil e oitocentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com aprovação das peças do
procedimento, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura e
aprovação do convite a CERTOMA – Comércio Técnico de Máquinas, Lda. (NIPC:
501 777 407), com sede na Zona Industrial de Viadores, Lote 36, e delegação no
Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta aos pedidos de
esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e os erros e
omissões do caderno de encargos. (Proposta n.º 75-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, 22 de outubro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

