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ATA N.º 3-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 7 de novembro de 2017
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alamedas das Linhas
de Torres, n.º 156, na 3.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, a saber, o Presidente,
Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Informações
1.1.

O Presidente deu nota ao executivo da sua presença, nesse dia, na cerimónia de
inauguração do Colégio Mira Rio, em Telheiras, que contou com a presença de
Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

1.2.

Foi também apresentado pelo Presidente o balanço final da conclusão da
empreitada, a cargo da Câmara Municipal de Lisboa, de requalificação da zona
norte da Alameda das Linhas de Torres (Projeto “Uma Praça em cada Bairro”), e
da necessidade de acompanhar a fiscalização posterior à obra e avaliar os novos
fluxos de circulação rodoviária para aferir da necessidade de melhorias e
adaptações adicionais.

1.3.

O executivo avaliou as questões a comunicar na reunião geral de serviços a
realizar no dia seguinte, tendo sido focada a utilidade de apresentação de
organograma da nova alocação de pelouros e da sua correspondência com o
regulamento de serviços em vigor e da emissão de orientações quanto à
circulação de propostas para as reuniões. Foi igualmente consensual a utilidade
de recolher contributos quanto à arrumação física dos postos de trabalho, do
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estacionamento exterior no parque do edifício-sede e de necessidades de
recrutamento de pessoal.
1.4.

Finalmente, quanto à comunicação interna, consensualizou-se a uniformização
das assinaturas de correio eletrónico, o envio semanal de identificação das
atividades externas e solicitação para a remessa com antecedência de atividades
a programar, para efeitos de preparação da respetiva divulgação.

2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 7-A/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para produção de vídeo de promoção da Junta de
Freguesia do Lumiar, a celebrar com Palmira Borges Teixeira Alves (NIF:
176552561), por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 850,00 (oitocentos e cinquenta euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto (Proposta n.º 7A-C/2017)
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 8-A/2017: Adjudicação a Savicatering o serviço de catering
(almoço volante) para os professores da UTIL (40 pessoas), no valor de € 340,00
(trezentos e quarenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 418,20 (quatrocentos e dezoito euros e vinte cêntimos). (Proposta n.º
1A-UTIL/2017).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 9-A/2017: Adjudicação a PROSEGUR a reparação do sistema de
deteção de intrusão na UTIL, no valor de € 625,71 (seiscentos e vinte e cinco euros
e setenta e um cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
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total de € 769,92 (setecentos e sessenta e nove euros e noventa e dois cêntimos).
(Proposta n.º 2A-UTIL/2017).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1. Deliberação n.º 10-A/2017: Abertura do procedimento de formação de contrato
de empreitada de obras públicas para requalificação da habitação, sita na Rua do
Lumiar, n.º 81, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de €
2.755,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA, à taxa
legal em vigor, conforme mapa de trabalhos em anexo à proposta.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Perfeito Perimetro – Construções Lda
(NIPC: 513112170) e das peças do procedimento (convite à apresentação e
caderno de encargos e seus anexos), conforme minutas em anexo à proposta, que
da mesma são parte integrante (Proposta n.º 1A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 11-A/2017: Adjudicação a Miniauto, Lda. a reparação da viatura
do Porta-a-Porta, matrícula 48-74-XA, no valor de € 152,30 (cento e cinquenta e
dois euros e trinta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 187,33 (cento e oitenta e sete euros e trinta e três cêntimos).
(Proposta n.º 2A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 12-A/2017: Adjudicação ao Mel Doce, Lda. o fornecimento de 595
cartuxos de castanhas para várias valências da Junta, no valor de € 773,50
(setecentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 874,06 (oitocentos e setenta e quatro euros
e seis cêntimos). (Proposta n.º 3A-S/2017).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 13-A/2017: 41.ª alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar
para 2017, de acordo com os quadros em anexo à presente proposta e que da
mesma fazem parte integrante (Proposta n.º 1A-T/2017).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1. Deliberação n.º 14-A/2017: Adjudicação a Nova Energia, Lda. o fornecimento de
material elétrico para pequenos arranjos nas Escolas Básicas e Jardins de Infância
do Lumiar, no valor de € 349,10 (trezentos e quarenta e nove euros e dez
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 429,39
(quatrocentos e vinte e nove euros e trinta e nove cêntimos). (Proposta n.º 1AE/2017).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 15-A/2017: Adjudicação a SCM - Sociedade Comercial de
Máquinas, Lda. o fornecimento de material de ferragens para pequenas
reparações nos Jardins de Infância e Escolas Básicas do Lumiar, no valor de €
1.030,05 (mil e trinta euros e cinco cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. (Proposta n.º 2A-E/2017)
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 16-A/2017: Adjudicação a Perfeito Perímetro – Construções, Lda.
a limpeza as caleiras da Escola Básica Alto da Faia, no valor de € 285,00 (duzentos
e oitenta e cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 305,55 (trezentos e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º
3A-E/2017).
Aprovada por unanimidade
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5.4. Deliberação n.º 17-A/2017: Abertura do procedimento de contrato de
empreitada de obras públicas para substituição do telhado da Escola Básica do
Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa € 1.580,00 (mil
quinhentos e oitenta euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Perfeito Perímetro – Construções
Lda., (NIPC: 513112170) e aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação e caderno de encargos e seus anexos), conforme minutas em anexo
à presente proposta, que da mesma é parte integrante (Proposta n.º 4A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
6.1. Deliberação n.º 18-A/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços para reparação da central de incêndio do
edifício-sede da Junta de Freguesia à Tesel – Sistemas de Segurança, Lda. (NIF
501417621), com um montante máximo de despesa de € 368,51 (trezentos e
sessenta e oito euros e cinquenta e um cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor de 23% (vinte três por cento), estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 1A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 19-A/2017: Adjudicação a Quimilongra – Especialidades
Químicas, Lda. o fornecimento de produtos de limpeza para todas as valências da
Junta, no valor de € 290,60 (duzentos e noventa euros e sessenta cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 357,44 (trezentos e
cinquenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos). (Proposta n.º 2A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

6.3. Deliberação n.º 20-A/2017: Adjudicação a César Castelão & Filhos, Lda. o
fornecimento de selos para o licenciamento de canídeos/gatideos, no valor de €
50,50 (cinquenta euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
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vigor, perfazendo o total de € 62,12 (sessenta e dois euros e doze cêntimos).
(Proposta n.º 3A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1. Deliberação n.º 21-A/2017: Decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1
(um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de contrato de
prestação de serviço de vistoria com vista à concessão de certificado energético,
para o Pavilhão “Open Play”, localizado no Alto da Faia, com um montante máximo
de despesa € 1.025,00 (mil e vinte e cinco euros), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor; (Proposta n.º 1A-D/2017).
Aprovada por unanimidade

7.2. Deliberação n.º 22-A/2017: Adjudicação a CERTIEL o pagamento de taxa de
análise de projeto de instalações elétricas do Pavilhão “Open Play”, no valor de €
129,49 (cento e vinte e nove euros e quarenta e nove cêntimos), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 159,27 (cento e cinquenta e nove
euros e vinte e sete cêntimos). (Proposta n.º 2A-D/2017).
Aprovada por unanimidade

7.3. Deliberação n.º 23-A/2017: Adjudicação à Policia de Segurança Pública o serviço
de policiamento no âmbito da 10ª Corrida Luzia Dias, dia 12/11/2017, no valor de
€ 3.127,50 (três mil, cento e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), isento de
IVA. (Proposta n.º 3A-D/2017).
Aprovada por unanimidade

7.4. Deliberação n.º 24-A/2017: Adjudicação a Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários Lisbonenses o serviço de acompanhamento dos bombeiros na prova
da 10ª corrida Luzia Dias, dia 12/11/2017, no valor de € 202,50 (duzentos e dois
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euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 249,08 (duzentos e quarenta e nove euros e oito cêntimos). (Proposta
n.º 4A-D/2017).
Aprovada por unanimidade

7.5. Deliberação n.º 25-A/2017: Adjudicação a Jesus Eventos o serviço de organização
desportiva da 10.ª Corrida Luzia Dias, no dia 12 de novembro de 2017, no valor de
4.950 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 5A-D/2017).
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1. Deliberação n.º 26-A/2017: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
a Ana Sofia Barroso Cardoso, do valor reclamado de € 300,21 (trezentos euros e
vinte e um cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo risco decorrente de
atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de pedras, no
decurso da execução de trabalhos de deservagem da via pública na Rua Frederico
George, esquina Rua Francisco da Conceição Silva (Proposta n.º 1A-LHU /2017).
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º 27-A/2017: Adjudicação a Prodigit – Gabinete de Impressão
Digital, Lda. da impressão de telas e K-line – “Lixo aqui não” e “Propriedade
Privada”, no valor de € 209,00 (duzentos e nove euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 257,07 (duzentos e cinquenta e sete euros
e sete cêntimos). (Proposta n.º 2A-LHU/2017).
Aprovada por unanimidade
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8.3. Deliberação n.º 28-A/2017: Adjudicação a Miniauto, Lda. a reparação da viatura
do Posto de Limpeza, matrícula 07-SP-31, no valor de € 122,50 (cento e vinte e
dois euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 150,68 (cento e cinquenta euros e sessenta e oito
cêntimos). (Proposta n.º 3A-LHU/2017).
Aprovada por unanimidade

8.4. Deliberação n.º 29-A/2017: Adjudicação a Miniauto, Lda. a reparação da viatura
do Posto de Limpeza, matrícula 99-29-UP, no valor de € 135,00 (cento e trinta e
cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
166,05 (cento e sessenta e seis euros e cinco cêntimos). (Proposta n.º 4ALHU/2017).
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 novembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

