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ATA N.º 31/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 7 de dezembro de 2020
Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, por videoconferência, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º
da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na 142.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César e os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo,
Pedro Saraiva e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur Reis, 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 primeira sessão de discussão pública da proposta de
Serviço Integrado na Área das Dependências (SAI), que teve lugar por videoconferência
no dia 4 de dezembro, com a presença do Diretor do SICAD, João Goulão, do
Coordenador do DICAD da ARS-LVR, Joaquim Valente, do Diretor Técnico da Associação
CRESCER, Américo Nave, e do Vereador dos Direitos Sociais da CML, Manuel Grilo.

1.2. O Presidente deu nota das reuniões por si mantidas com a Associação dos
Deficientes das Forças Armadas, da Associação de Pais do Jardim de Infância do Lumiar
e da Associação dos Animais de Lisboa, bem como da reunião do Grupo das
Dependências da Comissão Social de Freguesia.

1.3. O executivo avaliou ainda a evolução dos dados da pandemia da COVID-19 na
Freguesia do Lumiar, tendo em especial focado as medidas implementadas nos serviços
e a adaptação da programação e atividades de Natal para o ano de 2020 a esta realidade.
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2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 528/2020: Adjudicação à empresa PPRC - Comunicação, Lda.
(NIPC 514071206) para aquisição de serviços na área da Comunicação, por um
período de dois meses, com um montante máximo de despesa de € 3.690,00
(três mil seiscentos e noventa euros), já com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 2-COM/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 529/2020: Adjudicação à Road Revolution, Lda. para aquisição
de serviços de lecionação de ginástica para a UTIL, por um período de dois meses
(novembro e dezembro), com um montante máximo de despesa de € 344,40
(trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), já com IVA incluído
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 8-UTIL/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 530/2020: Adjudicação à Liberty Seguros S.A. (NIPC 500068658)
a aquisição de serviços de seguro para instalações afetas ao pelouro,
correspondente à apólice n.º 1010062500, com um montante máximo de
despesa de € 250,85 (duzentos e cinquenta euros e oitenta e cinco cêntimos)
(Proposta n.º 9-UTIL/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita Secretária Patrocínia César
3.1.

Deliberação n.º 531/2020: Adjudicação à empresa Continente Hipermercados,
S.A. (NIPC 501591109) para aquisição de 85 cabazes de Natal para famílias
apoiadas pela Ação Social, com um montante máximo de despesa de € 4.182,00
(quatro mil cento e oitenta e dois euros), já com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 36-S/2020).
Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 532/2020: Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe
melhor identificado na proposta em anexo, no âmbito do Fundo de Emergência
Social, para pagamento despesas com água, eletricidade, gás e
telecomunicações, com um montante máximo de despesa de € 300,00
(trezentos euros). (Proposta n.º 37-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 533/2020: Atribuição de subsídio à Associação de Residentes
do Alto do Lumiar (ARAL), para apoio na parceria do projeto BIP-ZIP, no valor de
€ 1.400,00 (mil e quatrocentos euros) (Proposta n.º 38-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 534/2020: Adjudicação à Liberty Seguros S.A. (NIPC 500068658)
a aquisição de serviços de seguro para instalações correspondente à apólice n.º
4300923895, com um montante máximo de despesa de € 309,41 (trezentos e
nove euros e quarenta e um cêntimos) (Proposta n.º 40-S/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 535/2020: Retificação da Deliberação n.º 508/2020, tomada em
Reunião do Executivo em 17 de novembro de 2020, pela qual se aprovou a 8.ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar, de acordo com os quadros em
anexo à proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 12T/2020).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1.

Deliberação n.º 536/2020: Adjudicação tendente à formação de 1 (um) contrato
de prestação de serviço, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço
em funções públicas, a celebrar com Fernanda Maria Rodrigues Marques de
Figueiredo, para serviços relacionados com pessoal e processamento de salários,
para o mês de Dezembro, por ajuste direto simplificado, com um montante
máximo de despesa de 850,00 (oitocentos e cinquenta euros), a que acresce IVA,
se devido, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 22-RH/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 537/2020: Abertura de um procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas de sobrelevação de passadeiras na
Rua Abel Salazar e Rua Armindo Rodrigues, na Freguesia do Lumiar, por consulta
prévia, com um montante máximo de despesa de € 49.124,00 (quarenta e nove
mil cento e vinte e quatro 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 de convite às seguintes entidades:
 UNIKONSTROI, Lda. (NIPC 504229753);
 TRAFIURBE – Sinalização, Construção e Engenharia, S.A. (NIPC 504229753);
 ESTRELA NORTE, Engenharia e Construção Civil, Lda. (NIPC 507383125).
Delegar 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, bem como, a competência para
adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual que tal delegação
imprimirá ao processo e designar o júri do procedimento, com a seguinte
composição: Presidente: Nuno Gomes, Vogais Efetivos: Joana Antunes e Paula
Camacho, Vogais Suplentes: Paulo Ribeiro e Susana Pereira. (Proposta n.º 33EPV/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.3.

Deliberação n.º 538/2020: Adjudicação à Liberty Seguros S.A. (NIPC 500068658)
a aquisição de serviços de seguro de acidentes pessoais com a apólice
n.º2700004194, com um montante máximo de despesa de € 3.318,36 (três mil
trezentos e dezoito euros e trinta e seis cêntimos) (Proposta n.º 77-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 539/2020: Adjudicação à Liberty Seguros S.A. (NIPC 500068658)
a aquisição de serviços de seguro de acidentes pessoais com a apólice n.º
2700002577, com um montante máximo de despesa de € 902,24 (novecentos e
dois euros e vinte e quatro cêntimos) (Proposta n.º 78-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 540/2020: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
Professor Lindley Cintra, para apoio na aquisição de cabazes de Natal para
famílias de alunos mais desfavorecidas, no valor de € 500,00 (quinhentos euros)
(Proposta n.º 122-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 541/2020: Adjudicação à empresa Delsiplano, Lda. (NIPC
507695763), a colocação de rede exterior da Escola Quinta dos Frades, no valor
de € 1.894,20 (mil oitocentos e noventa e quatro euros e vinte cêntimos), com
IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 123-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 542/2020: Adjudicação à empresa Delsiplano, Lda. (NIPC
507695763), a aquisição de serviços para reparações diversas na EB1 Quinta dos
Frades, no valor de € 590,40 (quinhentos e noventa euros e quarenta cêntimos),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 124-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

209

6.4.

Deliberação n.º 543/2020: Adjudicação à empresa Segur-Fogo, Lda. (NIPC
501508732), a aquisição de serviços de correção de anomalias identificadas na
manutenção dos extintores da Freguesia, no valor de € 1.041,07 (mil e quarenta
e um euros e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta
n.º 125-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 544/2020: Adjudicação à empresa TECNOAZUL – Sistemas de
Climatização, Lda. (NIPC 505002370), a aquisição de serviços para reparação da
caldeira da Escola EB Padre Rocha e Melo, no valor de € 392,54 (trezentos e
noventa e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), com IVA incluído à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 126-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 545/2020: Adjudicação à empresa KSR – Brindes Publicitários,
Lda. (NIPC 509443567), a aquisição de dois mil sacos de pano para colocar
prendas de Natal da JFL, no valor de € 1.771,20 (mil setecentos e setenta e um
euros e vinte cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º
127-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 546/2020: Adjudicação à empresa Juliano Soares & Santos, Lda.
(NIPC 513160361), para aquisição de 30 batas para as assistentes operacionais
da Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 492,62 (quatrocentos e noventa
e dois euros e sessenta e dois cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 128-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 547/2020: Revogar a adjudicação à entidade Worten, Lda. (NIPC
503630330), para aquisição de uma encadernadora e packs de argolas, aprovada
por deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 17 de novembro de
2020 (Deliberação n.º 517/2020 (Proposta n.º 129-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.9.

Deliberação n.º 548/2020: Adjudicação à Liberty Seguros S.A. (NIPC 500068658)
a aquisição de serviços de seguro escolar com a apólice n.º 1010702230, com um
montante máximo de despesa de € 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro euros)
(Proposta n.º 130-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.10. Deliberação n.º 549/2020: Aprovar a adjudicação tendente à celebração de 6
(seis) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para
monitorização de atividades e crianças das Componentes de Apoio à Família da
EB1 de Telheiras, da Escola Básica de São Vicente e da EB1 da Quinta dos Frades
durante o período de férias de Natal 2020, a celebrar com as entidades referidas
na tabela infra, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa, relativamente a cada um dos contratos a celebrar de €
175,00 (cento e setenta e cinco euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal
em vigor (Proposta n.º 131-EDU/2020):
Bárbara Nazaré Amaral Nascimento
Rita Lima Oliveira
Tiago Alexandre Mendes Casimiro
Rodrigo Alves Ferraz
Cinira Cristina dos Reis
Emerenciana Auriza Mendes Soares da Gama

CAF Telheiras
CAF Telheiras
CAF Quinta dos Frades
CAF Quinta dos Frades
CAF Quinta dos Frades
CAF Quinta dos Frades

Aprovada por unanimidade

6.11. Deliberação n.º 550/2020: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 14 (catorze) contratos de prestação de serviços, revestindo a
forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade
de tarefa, para reforço dos CAFs da freguesia, em virtude da situação de
pandemia, a celebrar com as entidades referidas na tabela infra, com um
montante total de despesa de € 10.900,00 (dez mil e novecentos euros), a que
acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, de acordo com a seguinte repartição
(Proposta n.º 132-EDU/2020):
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Elisabete Batista

CAF EB1 Telheiras

800,00€

Jacinta de Fátima Lopes Silva

CAF EB1 Telheiras

750,00€

João Pedro Ferreira Santos

CAF S.Vicente

800,00€

Joana Rita Pereira Afonso

CAF S.Vicente

800,00€

Diana Marques Baião

CAF S.Vicente

800,00€

Marta Filipa Duarte Delfino

CAF S.Vicente

750,00€

Cristiano Alberto das Dores Pinto

CAF Quinta dos Frades

800,00€

Andreia Filipa Pereira

CAF Quinta dos Frades

800,00€

Ângela Lourenço Lopes

CAF Quinta dos Frades

800,00€

Maria João Barroso

CAF Quinta dos Frades

750,00€

Ana Catarina Santos

JI Lumiar

750,00€

Soraia Patrícia Formas do Monte

Alto da Faia

750,00€

Daniela Filipa de Figueiredo Gomes Ribeiro

JI Rocha e Melo

750,00€

Beatriz Costa Pinto Baptista

BCV

800,00€
Total

10.900,00€

Aprovada por unanimidade
6.12. Deliberação n.º 551/2020: Adjudicação à empresa STAPLES PORTUGAL EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A. (NIPC 503789372), para aquisição de uma
encadernadora e pack de argolas, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), com
IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 27-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

6.13. Deliberação n.º 552/2020: Adjudicação à empresa Casa Shao, Lda. (NIPC
509167179), para aquisição de material de desgaste para a CAF São Vicente, no
valor de € 318,00 (trezentos e dezoito euros), com IVA incluído à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 28-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.14. Deliberação n.º 553/2020: Adjudicação à empresa IKEA, Lda. (NIPC 505416654),
para aquisição de móvel de arrumação e tampos de secretária para a CAF de
Telheiras, no valor de € 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco euros), com IVA
incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 29-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
7.1.

Deliberação n.º 554/2020: Adjudicação à Liberty Seguros S.A. (NIPC 500068658)
a aquisição de serviços de seguro para o veículo com a matrícula 85-RD-87,
correspondente à apólice n.º 1003202660, com um montante máximo de
despesa de € 292,80 (duzentos e noventa e dois euros e oitenta cêntimos)
(Proposta n.º 70-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
8.1. Deliberação n.º 555/2020: Atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento
das coletividades no quadro da pandemia da COVID-19 no mês de novembro, no
valor de 3.960,00€ (três mil novecentos e sessenta euros), de acordo com a tabela
infra (Proposta n.º 54-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

Basquetebol
Karaté
Xadrez
Rugby e Basquetebol
Judo
Boxe e Kickboxing

540,00 €
180,00 €
180,00 €
360,00 €
180,00 €
360,00 €

Futsal
Futsal

360,00 €
180,00 €

Voleibol

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Ténis de Mesa
Basquetebol

180,00 €
540,00 €

TOTAL

3.960,00 €

Aprovada por unanimidade
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8.2. Deliberação n.º 556/2020: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira, para apoio à prática federada de acordo com o número de inscritos na
AFL/FPF, no valor de 1.650,00€ (mil seiscentos e cinquenta euros) (Proposta n.º
55-D/2020)
Aprovada por unanimidade

8.3. Deliberação n.º 557/2020: Adjudicação à empresa Fabrigimno, Lda. (NIPC
500348898), para substituição de tabela de Basquetebol (acrílico), no valor de €
498,15 (quatrocentos e noventa e oito euros e quinze cêntimos), com IVA incluído
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 56-D/2020)
Aprovada por unanimidade
8.4. Deliberação n.º 558/2020: Adjudicação à empresa UTS – Viagens e Serviços, S.A.
(NIPC 504133799), para transporte de apoio à atividade desportiva – Academia do
Lumiar – Lumiar/Olhão/Lumiar, com um montante máximo de despesa de €
688,80 (seiscentos e oitenta e oito euros e oitenta cêntimos), com IVA incluído à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 57-D/2020)
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, 7 de dezembro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

