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ATA N.º 1/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 9 de janeiro de 2018
Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 12.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva, tendo o
Tesoureiro 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 saudou o executivo desejando a todos um bom ano de 2018 e o
maior sucesso nas atividades a desenvolver no mandato em curso.

1.2.

O executivo transmitiu o seu pesar pelo falecimento do Prof. Doutor Nuno
Cordeiro Ferreira, ocorrida esta semana, homenageando um dos mais ilustres
pediatras portugueses que dedicou a sua vida à saúde das crianças, atravessando
e acompanhando várias gerações, e que, pela sua ligação à Freguesia, encontra
desde 2013 o seu nome como patrono de uma Escola Básica do Alto do Lumiar.

1.3.

O Presidente e o executivo avaliaram as atividades finais da programação de
Natal, a saber, o Concerto de Ano Novo da JFL, no Auditório da Biblioteca
Orlando Ribeiro, o Concerto de Reis, com o Coro do Teatro Nacional de São
Carlos, na Igreja do Colégio de São João de Brito, e as Janeiras, na sede da Junta
de Freguesia, que contou com a presença do grupo coral do Centro Social da
Musgueira, do grupo de cavaquinhos da UTIL, do Coro da ADECAM.

1.4.

O executivo prosseguiu a preparação da elaboração das novas orientações para
agendamento e aprovação de deliberações.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 1/2018: Adjudicação a Fernando Rosado – Especialista em Pianos
aluguer de piano para concerto de Ano Novo, no dia 6 de janeiro, no valor de €
500,00 (quinhentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 615,00 (seiscentos e quinze euros). (Proposta n.º 1-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
3.1. Deliberação n.º 2/2018: Adjudicação a MAGNO SITIUS 21, Unipessoal, Lda.
formação “Comunidade de proximidade das freguesias e municípios”, para a vogal
Elsa Fragata e trabalhadores Inês Simões, Hugo Vieira Silva e Marta Matreno, no
valor de € 688,80 (seiscentos e oitenta e oito euros e oitenta cêntimos), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 1-COM/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 3/2018: Aprovação da atribuição de um subsídio anual antecipado
no valor máximo de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) ao Agrupamento de
Escolas Alto do Lumiar Proposta n.º 1-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 4/2018: Adjudicação a SCM – Sociedade Comercial de Máquinas,
Lda. materiais para pequenas reparações nos Jardins-de-infância e Escolas Básicas
da freguesia, no valor de € 856,75 (oitocentos e cinquenta e seis euros e setenta
e cinco cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 2E/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.4. Deliberação n.º 5/2018: Adjudicação a TECNO AZUL – Sistemas de Climatização,
Lda. o arranjo da caldeira da Escola Básica Padre Rocha e Melo, no valor de €
749,54 (setecentos e quarenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 921,93 (novecentos e
vinte e um euros e noventa e três cêntimos). (Proposta n.º 3-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.5. Deliberação n.º 6/2018: Adjudicação a TECNO AZUL – Sistemas de Climatização,
Lda. o arranjo da caldeira da Escola Básica do Alto da Faia, no valor de € 749,54
(setecentos e quarenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 921,93 (novecentos e
vinte e um euros e noventa e três cêntimos). (Proposta n.º 4-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.6. Deliberação n.º 7/2018: Aprovação da atribuição de apoio pecuniário no valor
de € 2.100,00 (dois mil e cem euros) à Crinabel para apoio ao projeto Meridiano
pelo período de janeiro a junho de 2018, projeto de formação em teatro e
expressão dramáticas nas escolas e valências da área da Freguesia do Lumiar
(Proposta n.º 5-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.7. Deliberação n.º 8/2018: Aprovação da atribuição de apoio pecuniário à Academia
Musical 1.º de Junho de 1893, para promover o ensino de xadrez aos utentes da
Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades, Lumiar, entre outubro e
dezembro de 2018, com um montante máximo de despesa de € 300,00 (trezentos
euros), a pagar em tranches mensais de € 50,00 (cinquenta euros), estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta
n.º 6-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1. Deliberação n.º 9/2018: Adjudicação a ROADWORK, LDA. remoção de 23 (vinte e
três) banco danificados em vários locais da freguesia, no valor de € 506,00
(quinhentos e seis euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 622,38 (seiscentos e vinte e dois euros e trinta e oito cêntimos).
(Proposta n.º 1-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1. Deliberação n.º 10/2018: Atribuição de subsídio ao RECREATIVO ÁGUIAS DA
MUSGUEIRA para apoio às atividades desportivas, no âmbito do desenvolvimento
da modalidade de Futebol 11, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros). (Proposta
n.º 1-D/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 11/2018:: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de dezembro de 2018: (Proposta n.º 2-D/2018).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893

Ginástica

540,00 €

196,80 €

Karaté

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Rugby e Basquetebol

360,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

Boxe e Kickboxing

Clube Atlético Alta de Lisboa

Xadrez
Judo

180,00 €
180,00 €

360,00 €
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Académico Clube de Ciências
Centro Social da Musgueira - Mediateca

Futsal

360,00 €

Voleibol

180,00 €

Futsal

Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Futebol 11

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

180,00 €

720,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Andebol

360,00 €

Atletismo

180,00 €

Judo Clube de Lisboa

Andebol
Judo

180,00 €

TOTAL

5.056,80 €

Associação de Residentes de Telheiras

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva

540,00 €

180,00 €

Aprovada por unanimidade

6.1. Deliberação n.º 12/2018: Adjudicação a Miniauto, Lda. reparações de avarias da
varredoura que transitou da CML: 07-SP-31, no valor de € 366,25 (trezentos e
sessenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 450,49 (quatrocentos e cinquenta euros e quarenta
e nove cêntimos). (Proposta n.º 1-LHU/2018)
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 13/2018: Adjudicação a SGS ICS – Serviços Internacionais de
Certificação, Lda. adenda à proposta de certificação nº P15.2307.9110.312, de 26
de novembro de 2015 – transição à ISSO 9001:2015, no valor de € 900,00
(novecentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de
€ 1.107,00 (mil, cento e sete euros). (Proposta n.º 2-LHU/2018)
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, 9 de janeiro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

