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ATA N.º 10-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 21 de dezembro de 2017
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, 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 10.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo e Pedro Saraiva, tendo a Secretária, Patrocínia
César, e o vogal Pedro Ângelo justificado a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Informações
1.1.

O Presidente e o executivo fizeram um breve balanço da Assembleia de
Freguesia, tendo avaliado a necessidade de desencadear os procedimentos
relativos a despesas plurianuais autorizados naquela sede, bem como de colocar
em marcha a publicitação da discussão pública dos três regulamentos aí
apresentados para esse efeito, a saber, o Regulamento de Taxas da Freguesia do
Lumiar, o Regulamento do Mercado do Lumiar e o Regulamento do Auditório da
Biblioteca Orlando Ribeiro.

1.2.

Foi ainda dado nota de realização da sessão de dezembro do Clube de Leitura,
que contou com a presença da Atriz Maria Rueff, no quadro da discussão da obra
do mês, “Nathan, o Sábio”.

1.3.

O Presidente informou o executivo de que, estando ausente do país entre 26 de
dezembro e 3 de janeiro, e encontrando-se também a Secretária ausente, a
reunião da última semana do ano seria presidida pelo Tesoureiro.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 100-A/2017: Adjudicação a PETISCARIA DA TERRA, UNIPESSOAL,
LDA. fornecimento do jantar de Natal da Junta de Freguesia, no valor de € 1.137,76
(mil cento e trinta e sete euros e setenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 1.295,45 (mil duzentos e noventa e cinco
euros e quarenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 12A-P/2017).
Aprovada por unanimidade
2.2. Deliberação n.º 101-A/2017: Adjudicação a RV PRO, LDA. som, luz, gravação e
apoio técnico à reunião de Assembleia de Freguesia no dia 20/12/2017, no valor
de € 420,00 (quatrocentos e vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 516,60 (quinhentos e dezasseis euros e sessenta
cêntimos). (Proposta n.º 13A-P/2017).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 102-A/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para execução de
trabalhos de requalificação do Mercado do Lumiar, correspondente ao
aditamento ao Contrato de Delegação de Competências celebrado com o
Município de Lisboa e condicionado à sua prorrogação por deliberação da Câmara
Municipal e Assembleia Municipal, com vista à sua adaptação e transformação,
para colhimento de novas valências de biológico e grossista e consequente
reorganização espacial, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
de € 110.000,00 (cento e dez mil euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
e um prazo de execução de até 90 (noventa) dias;
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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Contextos & Traços, Lda.
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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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 4A-ECON/2017)
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 103-A/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de direção coral e ensaio do
Coro Rock, com respetivo acompanhamento, pelo período de 1 de janeiro de 2018
a 31 de dezembro de 2020, com João Sebastião, pelo valor mensal de € 600,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, durante 11 meses de cada ano, num valor
global de € 19.800 (Proposta n.º 7A-C/2017).
Aprovada por unanimidade

2.5. Deliberação n.º 104-A/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de formação em ginástica para
seniores, utentes da Universidade da Terceira Idade do Lumiar, pelo período de 1
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, com Andreia Ribeiro, pelo valor
mensal de € 350, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, durante 10 meses de cada
ano, num valor global de € 10.500 (Proposta n.º 4A-UTIL/2017).
Aprovada por unanimidade

2.6. Deliberação n.º 105-A/2017: Adjudicação da aquisição de serviços de direção
coral de utentes da Universidade da Terceira Idade do Lumiar, pelo período de 1
de janeiro a 30 de junho de 2018, com Fernando Cardoso, pelo valor mensal de
€300, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num valor global de €1.800 (Proposta
n.º 5A-UTIL/2017).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pelo Presidente, pelo Tesoureiro e pelos vogais Henrique Sá
Melo e Pedro Saraiva
3.1. Deliberação n.º 106-A/2017: Abertura de 8 (oito) procedimentos de ajuste direto
para formação de contratos de aquisição de serviços de suporte à governação,
identificados na tabela infra, onde se descrimina o objeto, duração, montantes
máximos de despesa e entidades a convidar (Proposta n.º 14A-P/2017).
Representação em
juízo e
encaminhamento
jurídico
Apoio jurídico,
licenças e
contraordenações
Gestão autárquica,
contabilística e
orçamental
Contabilidade

Filipe Bacelar

36 meses

Pedro
Farmhouse

36 meses

Autarnet

36 meses

Integridados

36 meses

Informática

Pausedomain

36 meses

Certificação de
qualidade

Megaqualidade

36 meses

Inventário e gestão
patrimonial

Variograma

36 meses

Gestão de frota

INOSAT

36 meses

Valor mensal de
€1.200 (acrescido
de IVA se devido)
Valor mensal de
€1.000 (acrescido
de IVA se devido)
Valor mensal de
1000 € (acrescido
de IVA se devido)
Valor mensal de
1000€ (acrescido
de IVA se devido)
Valor mensal de
€800 (acrescido
de IVA se devido)
Valor mensal de
€575 (acrescido
de IVA se devido)
Valor trimestral
de €700
(acrescido de IVA
se devido)
Valor mensal de
€150 (acrescido
de IVA se devido)

€ 43.200
(acrescido de
IVA se devido)
€ 36.000
(acrescido de
IVA se devido)
€ 36.000
(acrescido de
IVA se devido)
€ 36.000
(acrescido de
IVA se devido)
€28.800
(acrescido de
IVA se devido)
€ 20.700
(acrescido de
IVA se devido)
€ 8.400
(acrescido de
IVA se devido)
€ 5.400
(acrescido de
IVA se devido)

Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Presidente, pela Secretária e pelos vogais Elsa Fragata,
Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva
4.1. Deliberação n.º 107-A/2017: Abertura de 66 (sessenta e seis) procedimentos de
ajuste direto para formação de contratos de aquisição de serviços, revestindo a
forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, identificados na
tabela infra, onde se descrimina o objeto, duração, montantes máximos de
despesa e entidades a convidar (Proposta n.º 15A-P/2017).
OBJETO
Acompanhamento
de crianças dos
Jardins-de-infância

Monitorização de
atividades e de
apoio a crianças –
C.A. Família

ENTIDADE
Ana Cristina Castelo
Ana Isabel Fonseca Félix
Ana Isabel Fonseca Martins
Ana Teresa Fernandes Bojaca
Andreia Sofia M. Cerqueira
Bruna Paulino da Silva
Carina Sofia S. Silva Vicente
Cecília Rosário Tavares
Fernanda S. Fonseca Santos
Liliana Soraia M. Santos Silva
Maria Fátima S. Pinto Souto
Maria Céu Moreira C. Lopes
Maria Manuela P. Aveleira
Patrícia Alexandra S. Santos
Paula Velez
Rosa Jacinta S. T. Benedito
Tatiana Raquel F. Almeida
Vanessa Guerreiro Moreira
Vânia Patricia R. Silva
Admir Rodrigues Carvalho
Ana Catarina Lucas da Silva
Ana Filipa Rodrigues Silva
Anabela Nascimento Bessa
Andreia Filipa Nave Carmo
Catarina Dinis e Mendonça
Catarina P. Emygdio Silva
Edgar Fortes Cabral
Eugénia A. Barreto Lopes
Igor M. Gonçalves Pereira
Joana Filipa G. Mateus
João Miguel Duarte Rosa

MESES
36
meses

VALOR
Valor mensal
de €750
(acrescido de
IVA se devido)

PRAZO
1/1/2018
a
31/12/2020

36
meses

Valor mensal
de €800
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020
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Conceção e
coordenação de
atividades de C.A.
Família
Monitorização de
atividades e de
crianças – C.A. e
Formação

Lurdes C.M. Laranjeira
Maria Manuel Frias G. Cabral
Mariana M. B. Boléo
Milena J. Kwan Guerreiro
Sandro Filipe Santos da Costa
João Taborda
Paula Alves

36
meses

Cláudia Recto Lopes
Nuno Moreira Varela
Sónia Alexandra Francisco

36
meses

Marta Matreno

36
meses

Paulo Mendes

36
meses

Ricardo Ladeira

36
meses

Programação
cultural

Joana Melo Antunes

34
meses

Gestão e
coordenação de
espaços culturais
(Auditórios e
Galeria)

Ana Maria Fernandes Leite

36
meses

Inês Moreira Simões

36
meses

Assessoria de
intervenções,
conservação e
manutenção do
parque escolar
Gestão
equipamentos e
programação
desportiva
Serviços de apoio
técnico de luz para
auditório da BMOR

Gestão de
comunicação e
redes sociais

Valor mensal
de
€ 1.400,00
(acrescido de
IVA se devido)
Valor mensal
de €800
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020

Valor mensal
de €850
(acrescido de
IVA se devido)
Valor mensal
de €800
(acrescido de
IVA se devido)
Valor mensal
de €2.200
(acrescido de
IVA se devido)
Valor mensal
de €1.600
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020

Valor mensal
de €1.600
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020

Valor mensal
de €1000
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020
1/1/2018
a
31/12/2020

1/1/2018
a
31/12/2020
1/1/2018
a
31/10/2020
1/1/2018
a
31/12/2020

59

Assessoria e apoio à
proteção civil

Hugo Vieira da Silva

36
meses

Gestão sistema de
licenças

Nuno Tamm Gomes

36
meses

Assessoria
qualidade e
fiscalização espaço
público e
Serviços de
realização de
tarefas de limpeza e
higiene urbana

José Manuel Dias Ferreira

36
meses

Ana Margarida Jorge
Ana Paula M. Cresol
António J. A. Quadros
António S. Cabral
Augusto J. Cresol
Carlos A. Almeida Jesus
Cláudio R. M. Fernandes
Diogo R. C. Domingues
Fernando J. G. Pereira
Hélder A. C. Trovoada
Jorge M. F. Teodolinda
José Carlos Alves
Luís Miguel B. M. Pinto
Paulo S. M. Tavares
Klein Miguel

36
meses

Paulo Silva

Apoio técnico e
administrativo ao
posto de limpeza no
quadro da política
de qualidade
Condução viaturas
Lumiar TransPorta

Valor mensal
de €1.200
(acrescido de
IVA se devido)
Valor mensal
de €1.300
(acrescido de
IVA se devido)
Valor mensal
de €1.200
(acrescido de
IVA se devido)
Valor mensal
de €750
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020

36
meses

Valor mensal
de €1000
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020

36
meses

Valor mensal
de €750
(acrescido de
IVA se devido)

1/1/2018
a
31/12/2020

1/1/2018
a
31/12/2020
1/1/2018
a
31/12/2020
1/1/2018
a
31/12/2020

Aprovada por unanimidade

60

5. Propostas subscritas pela Secretária, apresentadas pelo Presidente
5.1. Deliberação n.º 108-A/2017: Adjudicação a Pedro Cardoso de serviços de
condução de viatura no quadro do programa Lumiar Transporta no valor de €
4.500 (quatro mil e quinhentos euros), correspondente ao primeiro semestre de
2018 (Proposta n.º 14A-S/2017).
6. Propostas subscritas pelo Tesoureiro

Aprovada por unanimidade

6.1. Deliberação n.º 109-A/2017: Aprovação da 47.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 8A-T/2017).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
7.1. Deliberação n.º 110-A/2017: Adjudicação a NADINE ALEXANDRA DA SILVA
JUSTINO MARTINS a aquisição de 150 “powerbanks”, no valor de € 1.390,00 (mil
trezentos e noventa euros), a que acresce IVA se devido (Proposta n.º 5ACOM/2017).
Aprovada por unanimidade

7.2. Deliberação n.º 111-A/2017: Atribuição de subsídio à Associação Educar a Sorrir,
para apoio às atividades de acompanhamento de crianças na Escola Básica de são
Vicente, no período das refeições, correspondente aos anos de 2015 e 2016, no
montante total de € 14.911 (quatorze mil novecentos e onze euros), alocados da
seguinte forma: €3.640 (três mil seiscentos e quarenta euros) relativos ao ano civil
de 2015 e € 11.271 (onze mil duzentos e setenta e um euros) relativos ao ano civil
de 2016) (Proposta n.º 12A-E/2017).
Aprovada por unanimidade
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7.3. Deliberação n.º 112-A/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de formação em dança para
utentes de CAF, pelo período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020,
com Rafael Barreto, pelo valor mensal de € 600, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, durante 11 meses de cada ano, num valor global de € 19.800 (Proposta n.º
13A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
8.1. Deliberação n.º 113-A/2017: Abertura de procedimento de aquisição de serviços
de vigilância pessoal nas instalações da Biblioteca Maria Keil, pelo período
correspondente ao primeiro semestre de 2018, pelo valor global de € 11.400
(acrescido de IVA à taxa em vigor, se devido), correspondente ao valor mensal de
€ 1.900 (acrescido de IVA à taxa em vigor, se devido), até à conclusão dos
procedimentos de contratação de serviços em curso, com envio de convite a
SECURITAS (Proposta n.º 12A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º 114-A/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de conservação, manutenção
e reparação do espaço público da área da freguesia pelo período de 24 meses,
com um montante máximo de despesa de até € 72.000,00 (setenta e dois mil
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor (correspondente a um valor mensal
de € 3.000 – três mil euros).
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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: ROADWORK, Construções e Obras
Públicas, Lda.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e
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os erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 8A-EPV/2017).
Aprovada por unanimidade

9. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo, apresentadas pelo Presidente
9.1. Deliberação n.º 115-A/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º de
Junho de 1893 para apoio à prática desportiva federada de basquetebol, no valor
de € 4.000 (quatro mil euros) (Proposta n.º 11A-D/2017)
Aprovada por unanimidade

9.2. Deliberação n.º 116-A/2017: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências para apoio à prática desportiva federada de futsal, no valor de € 3.000
(três mil euros) (Proposta n.º 12A-D/2017)
Aprovada por unanimidade

10.

Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva

10.1. Deliberação n.º 117-A/2017: Adjudicação de serviços de consultadoria, no valor
de € 4.500 (quatro mil e quinhentos euros) a Megaqualidade para
acompanhamento da certificação de qualidade de atividades de higiene urbana e
preparação da revisão da norma de certificação em 2018 (Proposta n.º 9ALHU/2017)
Aprovada por unanimidade

10.2. Deliberação n.º 118-A/2017: Abertura de procedimento de locação de varredora
mecânica, pelo período de 15 meses, com montante máximo de € 74.250 (setenta
e quatro mil duzentos e cinquenta euros), correspondentes a valor mensal de
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€4.950 (quatro mil novecentos e cinquenta euros) com envio de convite a Certoma
(Proposta n.º 10-LHU /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 pelo Tesoureiro, Artur Reis, em
substituição da Secretária, que se encontra ausente. E não havendo mais nada a tratar
foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 21 de dezembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________
_________________________________________

