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ATA N.º 9/2017

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva sede, com
a presença de todos os seus membros.
1.
Participação do público
Usaram da palavra dois residentes, que não deixaram registada identificação, que
colocaram as seguintes questões sobre as alterações ao trânsito decorrentes das futuras
obras do projeto Uma Praça em Cada Bairro: a rua provisória que vai da Rua Manuel
Valadares para a Estrada da Torre regista estacionamento dos dois lados da rua, gerando
dificuldades aos peões; o único sinal que impede a viragem à esquerda na Estrada da Torre
está no chão, deveria haver sinalização vertical; e deveria ser colocado aviso com sinal
indicando que a entrada da Azinhaga da Cidade diminui para uma faixa. O Presidente deu
nota de que todas as questões seriam de imediato colocadas à CML e à equipa responsável
pelas obras.
2.
Informações
O Presidente comunicou ao executivo o resultado das reuniões realizadas com a ARAL,
com o Colégio Manuel Bernardes e com o Real Colégio de Portugal, com a Associação de
Pais da Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia) e com o Departamento de Educação da
CML. Adicionalmente, foi também realizado o balanço da visita com os moradores do
Bairro da Cruz Vermelha ao local da construção de novas habitações para realojamento. O
Presidente deu ainda nota da visita à sede da Junta de Freguesia de uma delegação da
Câmara Municipal do Maio, de Cabo Verde, liderada pelo respetivo Presidente.
3.

3.1.

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 208/2017: Adjudicação a Fernando Santos (Sucessores),
Lda. o fornecimento de medalhas, cordões e estojos para condecorações da
Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 2.160,00 (dois mil centos e sessenta
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de €
2.656,80 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos).
(Proposta n.º 18-C/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 209/2017: Autorizar, por acordo, a mobilidade na categoria da
trabalhadora Magda Maria Gomes Varela, oriunda do mapa de pessoal para o

67

Município de Oeiras para o mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, pelo prazo
de 12 (doze) meses, com início a 1 de março de 2017. (Proposta n.º 7RH/2017).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 210/2017: Normas internas de estacionamento no parque
traseiro da sede da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 9-P/2017).

Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 211/2017: Autorização para acolhimento de estágios
curriculares do Instituto Superior de Educação e Ciências e do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa (Proposta n.º 10-P/2017).

Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 212/2017: Revogação da decisão de contratar subjacente à
Deliberação n.º 62/2017, tomada no dia 24 de janeiro, relativa à aquisição de
serviços jurídicos (Proposta n.º 11-P/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

Propostas da Secretária
4.1.

Deliberação n.º 213/2017: Adjudicação a RV Pro, Lda. a animação musical,
aluguer de equipamentos de som, luz e apoio técnico para o Baile de Carnaval, a
realizar no próximo dia 23 de fevereiro, destinado à população sénior, no valor
de € 700,00 (setecentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 861,00 (oitocentos e sessenta e um euros). (Proposta n.º
15-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 214/2017: Adjudicação a Termoventil, Lda. a reparação de
caldeira de água quente do Centro de Convívio do Paço do Lumiar, no valor de
€ 63,41 (sessenta e três euros e quarenta e um cêntimos), a que acresce IVA à
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taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 77,99 (setenta e sete euros e
noventa e nove cêntimos). (Proposta n.º 16-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 215/2017: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda. o
fornecimento de catering para evento no Auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, no valor de € 492,00 (quatrocentos e noventa e dois euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 605,16
(seiscentos e cinco euros e dezasseis cêntimos). (Proposta n.º 17-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 216/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de
ferramentas para manutenção das máquinas do Posto de Limpeza, no valor de €
489,27 (quatrocentos e oitenta e nove euros e vinte e sete cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal vigor de 23%, perfazendo o total de € 601,80
(seiscentos e um euros e oitenta cêntimos). (Proposta n.º 31-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 217/2017: Adjudicação a Expresso Automático o
fornecimento de copos de café e de chá para a sala de alunos e professores da
UTIL, no valor de € 55,00 (cinquenta e cinco euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 67,65 (sessenta e sete euros e
sessenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 6-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º 218/2017: Adjudicação a A Tipografia Artes Gráficas o
fornecimento de 1000 canetas e 50 pastas de professor com o logo da UTIL
para oferta aos professores e público em geral, e 280 porta-moedas para oferta
às professoras e alunas, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, no valor de
€ 670,00 (seiscentos e setenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 824,10 (oitocentos e vinte e quatro euros e dez
cêntimos). (Proposta n.º 7-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.

5.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 219/2017: Aprovação da alienação por abate dos seguintes
bens móveis do património da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 21-T/2017).
N.º

1884

Cadeira

959

Cadeira

961

Designação

Cadeira

Aprovada por unanimidade
6.

Propostas do Vogal Pedro Ângelo
6.1.

Deliberação n.º 220/2017: Aprovação da renovação do contrato de aquisição
de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes celebrado na
sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 35/2016, com a Hidurbe –
Gestão de Serviços, S.A. para os meses de março e abril de 2017, pelo valor
de € 46.750,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor, bem como afetar a
cabimentação correspondente prevista para o Concurso Público n.º
1/EPV/2015 (Proposta n.º 7-EPV/2017)

Aprovada unanimidade

7.

7.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 221/2017: Adjudicação a Perfeito Perímetro a remoção de 12
quadros de ardósia e colocação de quadros brancos, na Escola Básica de
Telheiras, no valor de € 385,00 (trezentos e oitenta e cinco euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 473,55 (quatrocentos
e setenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 71-E/2017).

Aprovado 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, 21 de fevereiro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

