34

ATA N.º 5/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 4 de fevereiro de 2020
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 116.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 Presidente deu nota das reuniões mantidas com a Associação Não Apaguem a
Memória, que terá a sua sede social no Pólo de Telheiras da Casa da Cidadania, e com a
Associação Recreativa dos Amigos do Paço do Lumiar, que promoveram a comemoração
associada à procissão anual de São Sebastião.

1.2. O Presidente, a Secretária e o Tesoureiro fizeram um breve relato da representação
da Freguesia no Congresso Nacional da ANAFRE, realizado em Portimão nos dias 17 e 18
de janeiro, tendo aprovado uma saudação ao Presidente do Conselho Diretivo cessante,
Pedro Cegonho, pelo trabalho desenvolvido em frente dos destinos da associação, bem
como uma saudação ao novo Presidente, Jorge Veloso.

1.3. O Presidente deu nota da reunião mantida com a 3.ª Divisão da PSP, na qual esteve
presente o novo Comandante da Divisão, o Subcomandante e os Comandantes da 19.ª
Esquadra (Telheiras) e da 41.ª Esquadra (Bairro da Cruz Vermelha), no quadro da qual
se trocaram informações sobre a situação de segurança no território, se fez o ponto de
situação das novas instalações da 41.ª Esquadra, se abordou a execução do Contrato
Local de Segurança e se avaliou as medidas em curso no domínio da política integrada
na área das dependências.
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1.4. O Presidente e a Secretária deram ainda nota da reunião em que participaram com
a CPCJ – Lisboa Norte, que contou com a presença da Presidente da Comissão Nacional,
Rosário Farmhouse, e com os presidentes ou representantes das Juntas de Freguesia da
respetiva área de jurisdição, para reforço de coordenação e articulação de recursos
humanos.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 103/2020: Adjudicação à Road Revolution, Lda. para aquisição
de serviços de lecionação de ginástica para a UTIL de fevereiro a junho de 2020,
com um montante máximo de despesa de € 820,00 (oitocentos e vinte euros), já
com IVA incluído. (Proposta n.º 2-UTIL/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 104/2020: Adenda ao Contrato de Aquisição de Serviços de
Formação em Ginástica e Postura Adaptada à 3ª idade, para os Utentes da UTIL,
celebrado com Andreia Cristina Vaz Ribeiro – Ajuste Direto n.º 211/2017.
(Proposta n.º 3-UTIL/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 105/2020: Atribuição da 1.ª tranche de subsídio à Academia
Musical 1º de Junho de 1893 para apoio à organização da Marcha do Lumiar
2020, no valor de € 8.000,00 (oito mil euros) (Proposta n.º 13-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 106/2020: Adjudicação tendente à celebração de um contrato
de prestação de serviços de segurança para a Biblioteca Maria Keil, com
Securitas, S.A. (NIF 500423719), pelo período de dois meses, decorrente de
urgência em assegurar o serviço até à adesão a solução de contratação através
de plataforma de compras públicas, no montante de 5.242,26 (cinco mil
duzentos e quarenta e dois euros e vinte e seis cêntimos), já com IVA incluído à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 3-MK/2020).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 107/2020: Adjudicação à empresa Hippotrip – turismo anfíbio,
Lda. para atividade no âmbito do Projeto BIP ZIP, com um montante máximo de
despesa de € 716,40 (setecentos e dezasseis euros e quarenta cêntimos), já com
IVA incluído: (Proposta n.º -S/2020)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
4.1.

Deliberação n.º 108/2020: Adjudicação à empresa Eletrobasso – Instalações
elétricas, Lda. para alteração do quadro elétrico de distribuição geral da Sede,
com um montante máximo de despesa de € 1.878,46 (mil oitocentos e setenta e
oito euros e quarenta e cinco cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 9SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 109/2020: Adjudicação à empresa JPG – Transportes
Unipessoal, Lda. para aquisição de serviços de transporte, com um montante
máximo de despesa de € 604,20 (seiscentos e quatro euros e vinte cêntimos), já
com IVA incluído (Proposta n.º 10-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 110/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de seguros de acidentes de trabalho, através
de mediação, por um período de 11 meses, com um montante máximo de
despesa de até € 26.819,43 (vinte e seis mil, oitocentos e dezanove euros e
quarenta e três cêntimos), correspondente a € 2.438,13 (dois mil quatrocentos
e trinta e oito euros e treze cêntimos) mensais, a que acresce IVA, se devido, à
taxa legal em vigor, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação de propostas e caderno de encargos) e convite às seguintes
entidades:
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a) FHM SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA (NIPC: 503660132)
b) GENERALI – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. (NIPC: 513300260)
c) RT GLOBAL INSURANCE (NIPC: 506860728)
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, os erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a
competência para adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual
que tal delegação imprimirá ao processo e designação do júri do procedimento,
com a seguinte composição:
(i) Presidente: Paulo Ribeiro
(ii) Vogais Efetivos: Nuno Gomes e Joana Melo Antunes
(iii) Vogais Suplentes: Paula Camacho e Luísa Gomes (Proposta n.º 11RH/2020).
Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 111/2020: Abertura de 1 (um) procedimentos de formação de
um contrato de prestação de serviços de controlo de praga da lagarta
processionária do pinheiro, através de tratamento por endoterapia de 90
pinheiros existentes nos espaços públicos e espaços escolares da Freguesia do
Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
6.300,00 (seis mil e trezentos euros), a que acresce IVA, se aplicável, à taxa legal
em vigor, 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, delegando no Presidente da
Junta de Freguesia a sua assinatura, e de convite à entidade TILIASCOOP –
Formação e Reabilitação Psicossocial, CRL.(NIPC: 504 415 069), delegando no
Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos pedidos de
esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os erros e
omissões do caderno de encargos e decidir sobre a suspensão e prorrogação do
prazo para a apresentação de propostas (Proposta n.º 1-EPV/2020)
Aprovada por unanimidade
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4.5.

Deliberação n.º 112/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Manoel de Sousa Gago Júnior, no valor reclamado de € 870,00 (oitocentos e
setenta euros), derivada de responsabilidade civil pelo acidente provocado pela
queda de pernada de árvore na Rua Agostinho Neto, no Lumiar, no dia 11 de
dezembro de 2017. (Proposta n.º 2-EPV/2020)
Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º 113/2020: Adjudicação a CERCICA (NIPC 500 594 120) para
aquisição de 500 cinerárias para plantar em diversos canteiros da freguesia, com
um montante máximo de despesa de € 583,00 (quinhentos e oitenta e três
euros), já com IVA incluído. (Proposta n.º 3-EPV/2020)
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 114/2020: Atribuição de subsídio à Associação Pais do JI e EB1
de Telheiras, no valor de € 678,00 (seiscentos e setenta e oito euros) (Proposta
n.º 32-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 115/2020: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
do Alto do Lumiar, no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) (Proposta n.º
33-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 116/2020: Adjudicação à ANADIC – Associação Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento, Investigação e Comunidade para aquisição serviços
para Formação acreditada para desenvolvimento de competências sociais e
emocionais com 15 participantes, com um montante máximo de despesa de €
2.000,00 (dois mil euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 34-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º 117/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços atuação musical (maestro e nove músicos) para
a realização de um concerto do Projeto Orquestra da Calçada a ter lugar na
Escola Básica Nuno Cordeiro Ferreira e na Escola Básica Padre Rocha e Melo da
Junta de Freguesia do Lumiar, a celebrar com Ilídio José Viegas Martinho
Massacote, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de € 2.219,52 (dois mil duzentos e dezanove euros e cinquenta e dois cêntimos)
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor se devido (Proposta n.º 35-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
6.1.

Deliberação n.º 118/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de locação de uma varredora, por ajuste direto (AD n.º 3/2020), por 35
(trinta e cinco) meses, com um montante máximo de despesa de até €
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor, 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, delegando no Presidente da
Junta de Freguesia a sua assinatura, com convite à seguinte entidade CERTOMA
– COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA (NIPC: 501 777 407) e 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 (Proposta n.º 16-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 119/2020: Adjudicação à empresa Certoma – Comércio Técnico
de Máquinas, Lda., para locação com caráter urgente da varredora mecânica
Ravo iSeries, por um mês, com um montante máximo de despesa de € 6.088,50
(seis mil e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 17-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade
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6.3.

Deliberação n.º 120/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de um aspirador urbano elétrico de condutor apeado, por
consulta prévia, com um montante máximo de despesa de até € 15.945,00
(quinze mil novecentos e quarenta e cinco euros), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor, com aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação
de propostas e caderno de encargos), delegando no Presidente da Junta de
Freguesia a sua assinatura e a aprovação de convite às seguintes entidades:
a) CERTOMA – COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA. (501777407)
b) HIDROMASTER – CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA. (506822044)
c) ENTREPOSTO MÁQUINAS, SA. (501439099)
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
os erros e omissões do caderno de encargos, e designação do júri do
procedimento, com a seguinte composição:
i) Presidente: Nuno Gomes
ii) Vogais Efetivos: Paula Santos, Cláudia Ferreira
iii) Vogais Suplentes: Joana Melo Antunes, Luísa Gomes (Proposta n.º 18LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 121/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Ricardo Filipe Diamantino Barbosa, no valor reclamado de € 100,38 (cem euros
e trinta e oito cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo risco
decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de
gravilha, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via pública na
Rua Maria Helena Vaz da Silva, pelas 11h, do dia 22 de janeiro de 2020.
(Proposta n.º 19-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 122/2020: Adjudicação à empresa Melfa, Lda. para aquisição de
peças para roçadoras, com um montante máximo de despesa de 400,00
(quatrocentos euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 20-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade
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6.6.

Deliberação n.º 123/2020: Adjudicação à empresa Miniauto, Lda. para
fornecimento e montagem de espelho na viatura do posto: 52-PG-17, com um
montante máximo de despesa de 519,86 (quinhentos e dezanove euros e oitenta
e seis cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 21-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

7.1.

Deliberação n.º 124/2020: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para apoio ao incentivo à
prática federada e de acordo com o número de inscritos na AFL/FPF (Proposta
n.º 2-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 125/2020: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros) para apoio às atividades
desportivas no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Basquetebol
(Proposta n.º 3-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.3.

Deliberação n.º 126/2020: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências no valor de € 3.000,00 (três mil euros) para apoio às atividades
desportivas no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Futsal (Proposta
n.º 4-D/2020)
Aprovada por unanimidade
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7.4.

Deliberação n.º 127/2020: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
abaixo, para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
fevereiro de 2020, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e dezasseis
euros e oitenta cêntimos), procedendo-se ao acerto final em função da
assiduidade no término da época desportiva (Proposta n.º 5-D/2020)

Academia Musical 1.º de Junho 1893
Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Clube Atlético Alta de Lisboa
G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha
Académico Clube de Ciências
Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube de Portugal
Associação de Moradores da Cruz Vermelha
Judo Clube de Lisboa

Basquetebol
Ginástica

540,00 €
196,80 €

Karaté

180,00 €

Xadrez
Rugby e Basquetebol

180,00 €
360,00 €

Judo
Boxe e Kickboxing

180,00 €
360,00 €

Futsal
Futsal

360,00 €
180,00 €

Voleibol
Boxe e Futebol 11
Ténis de Mesa
Basquetebol
Atletismo

180,00 €
720,00 €
180,00 €
540,00 €
180,00 €

Judo

180,00 €

TOTAL:

4.516,80 €

Aprovada por unanimidade

7.5.

Deliberação n.º 128/2020: Adjudicação à empresa Motex António Carvalho
Santos, Unipessoal, Lda. para aquisição de material desportivo para apoio à
Pesca Desportiva e Cicloturismo, com um montante máximo de despesa de €
1.219,52 (mil duzentos e dezanove euros e cinquenta e dois cêntimos), já com
IVA incluído (Proposta n.º 6-D/2020)
Aprovada por unanimidade
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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, 04 de fevereiro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

