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ATA N.º 39/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 30 de outubro de 2019
Ao dia trinta 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 101.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, e
a vogal 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 realizou o balanço das atividades da semana anterior, em particular da
3.ª edição do evento Cantar a Liberdade, organizado em parceira com o CoroArt da
Associação de Residentes de Telheiras.

1.2. O Presidente deu nota das diligências realizadas para avaliação de algumas
necessidades de reparações no Pavilhão do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra, bem
como das intervenções destinadas a assegurar melhorias no acesso a sanitários em dias
de jogos ali disputados.

1.3. O executivo pronunciou-se ainda sobre o debate em curso no âmbito municipal
sobre o Regulamento de Alojamento Local, frisando a necessidade de medidas à escala
do município, com formas diferenciadas de limitação de abertura de novos locais.
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2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 889/2019: Adjudicação tendente à aquisição de diverso material
de cozinha, acessórios e decoração, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 275,00 (duzentos e setenta e cinco euros),
a celebrar com IKEA, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar.
(Proposta n.º 13-UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 890/2019: Adjudicação tendente à aquisição de 35 colchões de
ginástica para as aulas da UTIL, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 87,50 (oitenta e sete euros e cinquenta
cêntimos), a celebrar com Decathlon, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar. (Proposta n.º 14-UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 891/2019: Adjudicação tendente ao aluguer de equipamento de
som, luz, estrados e apoio técnico, para o concerto coral “Cantar a Liberdade”, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
762,60 (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), a celebrar com RV PRO, Lda.,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 97C/2019).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 892/2019: Adjudicação tendente à aquisição de serviços de
manutenção e limpeza para o Mercado do Lumiar pelo período de outubro a
dezembro de 2019, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 5.261,09 (cinco mil duzentos e sessenta e um euros e
nove cêntimos), a celebrar com AROMALIMPA – Limpezas Industriais S.A.,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 24ECON/2019).
Aprovada por unanimidade

301

3.

Propostas subscritas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 893/2019: Atribuição de apoio monetário no valor de € 944,00
(novecentos e quarenta e quatro euros) a munícipe identificada na proposta em
anexo, no âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento de despesas
no Lar Casa Santa Joana Princesa de Portugal, da Associação Obras Assistenciais
de S. Vicente de Paulo (€ 850,00 – oitocentos e cinquenta euros) e de consumíveis
de saúde para utilização, relativos aos meses de setembro e outubro (€ 94,00 –
noventa e quatro euros). (Proposta n.º 106-S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 894/2019: Adjudicação à empresa GEOSTAR a aquisição de
serviços de turismo para viagem sénior a Santiago de Compostela, por consulta
prévia (CP 6/2019), com um montante máximo de despesa de até € 19.344,00
(dezanove mil trezentos e quarenta e quatro euros), com IVA, de acordo com o
“Regime da margem de lucro – Agências de viagens”, aprovado pelo Decreto- Lei
n.º 221/1985, de 3 de julho (Proposta n.º 107-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.

Propostas subscritas pelo Tesoureiro

4.1. Deliberação n.º 895/2019: Aprovação da 10.ª alteração ao Orçamento e ª
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 12-T/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo

5.1. Deliberação n.º 896/2019: Adjudicação a Segur-Fogo, Lda. a correção de
anomalias detetadas a quando da manutenção anual dos extintores nas Escolas
Básica S. Vicente e EB n.º 1 Telheiras, com um montante máximo de despesa de
196,31 (cento e noventa e seis euros e trinta e um 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 98-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 897/2019: Adjudicação a Segur-Fogo, Lda. a correção de
anomalias detetadas a quando da manutenção anual dos extintores na UTIL, com
um montante máximo de despesa de 247,97 (duzentos e quarenta e sete euros e
noventa e sete 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 99
-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 898/2019: Adjudicação a Arti-Sintra, Lda. a aquisição de material
de desgaste para a Biblioteca Maria Keil, com um montante máximo de despesa
de 891,75 (oitocentos e noventa e um euros e setenta e cinco cêntimos) já com
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 100-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 899/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Anabela Torres Alves Santiago, no valor reclamado de € 1.912,03 (mil novecentos
e doze euros e três cêntimos), derivada de responsabilidade civil, na sequência do
acidente provocado pela queda de um ramo de árvore na Rua Jaime Lopes Dias,
do dia 01 de julho de 2018. (Proposta n.º 64-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.5. Deliberação n.º 900/2019: Autorização para a nomeação da técnica superior Ana
Maria Fernandes Leite para o exercício de funções como técnica especialista no
gabinete do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor. (Proposta n.º 44RH/2019).
Aprovada por unanimidade
6.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

6.1. Deliberação n.º 901/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. a
aquisição de serviços de colocação do intercomunicador da CAF S. Vicente, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
3.185,70 (três mil cento e oitenta e cinco euros e setenta cêntimos). (Proposta n.º
248-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 902/2019: Adjudicação à empresa C2DL, Lda., com caráter de
urgência, a aquisição de serviços de reparação do lavatório na Escola Básica Nuno
Cordeiro, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 270,60 (duzentos e setenta euros e sessenta cêntimos). (Proposta
n.º 249-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.3. Deliberação n.º 903/2019: 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
de crianças com necessidades especiais, durante o período de 1 de novembro a 31
de dezembro, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa, a celebrar com Alexandre Miguel Guerreiro Correia (NIF: 242959288),
com uma despesa máxima de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), mais IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, sendo o pagamento mensal de € 800,00 (oitocentos
euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 250-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.4. Deliberação n.º 904/2019: Aprovar a atribuição de subsídio à Associação de Pais
do Alto da Faia, para apoio ao projeto de música no Jardim de Infância Alto da Faia
de novembro de 2019 a maio de 2020, com um montante máximo de despesa de
€ 678,00 (seiscentos e setenta e oito euros) (Proposta n.º 251-E/2019).
Aprovada por unanimidade
7.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

7.1. Deliberação n.º 905/2019: Aprovar a abertura de procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços para produção da 12.ª Corrida Luzia Dias, por
ajuste direto (AD 30/2019), a Jesus Eventos com um montante máximo de despesa
de € 16.000,00 (dezasseis mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 75-D/2019).
Aprovada por unanimidade
8.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva

8.1. Deliberação n.º 906/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Maria Isabel Martins Pinheiro Santos, no valor reclamado de € 738,00 (setecentos
e trinta e oito euros), 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 Filipe Duarte, pelas 09h30, do dia
13/07/2019 (Proposta n.º 76-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
8.2. Deliberação n.º 907/2019: Revogação da decisão de adjudicação a Fernando
Pedro Reis de Sousa 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 € 3.690,00
(três mil seiscentos e noventa 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 77-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
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8.3. Deliberação n.º 908/2019: Adjudicação tendente à celebração de um contrato de
prestação de serviços com Rui Manuel Tavares Correia, 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 78-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
8.4. Deliberação n.º 909/2019: Adjudicação à empresa Motorway, Lda. da aquisição
de material diverso para reparações e maquinaria, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 79,61 (setenta e nove
euros e sessenta e um cêntimos (Proposta n.º 79-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade

8.5. Deliberação n.º 910/2019: Adjudicação à empresa CERTOMA – Comércio Técnico
de Máquinas, Lda. da locação de uma varredora, por ajuste direto (AD 31/2019),
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.
(Proposta n.º 80-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, 30 de outubro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

