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ATA N.º 9/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 2 de março de 2018
Ao segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar em sessão pública, na respetiva sede, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, na 20.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa Fragata, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O vogal
Henrique Sá Melo justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O Presidente informou o executivo do andamento da execução do Contrato Local
de Segurança para ao Bairro da Cruz Vermelha e das reuniões mantidas nesse
âmbito no Ministério da Administração Interna e com o Comandante da 3.ª
Divisão da PSP.
1.2. O Presidente e a vogal da Educação deram nota da apresentação da versão final
do projeto de requalificação da Escola Básica de Telheiras, bem como das
diligências em curso para melhoria da qualidade das refeições escolares, tendo a
escola sido visitada por ambos e pelo Vereador Ricardo Robles para realizar essa
avaliação.
1.3. O Presidente e a Secretária informaram o executivo da realização da 2.ª reunião
da Comissão Social de Freguesia, em que foram acolhidos novos membros, fixada
a composição definitiva dos Grupos de Trabalho (Dependências, Educação,
Alimentação e Envelhecimento), bem como traçado o caminho de elaboração do
Diagnóstico Social da Freguesia.
1.4. O Presidente deu ainda nota das reuniões mantidas com o Conselho Diretivo do
Instituto do Cinema e do Audiovisual, com a Sociedade Portuguesa do Estudo das
Aves, com a Associação Gerador, com a Comunidade Hindu de Portugal, com o
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Colégio Manuel Bernardes e com a UIT-Norte, com a Associação Portuguesa de
Surdos, com a Associação Recreativa dos Amigos do Paço do Lumiar e com a
Associação de Residentes de Telheiras, bem como do andamento dos trabalhos da
requalificação do Mercado do Lumiar, após reunião com o Vereador Duarte
Cordeiro.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 110/2018: Pagamento, a título de indemnização, a Ana Paula
Clemente Moiteiro, no valor reclamado de no valor de 134,45 € (cento e trinta e
quatro euros e quarenta e cinco 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
Av. Rainha D. Leonor, no dia 19 de setembro de 2017, às 11h00: (Proposta n.º 12P/2018):
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 111/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos adicionais de
requalificação do Mercado do Lumiar, em aditamento ao contrato de delegação
de competências, com vista à sua adaptação e transformação, para colhimento de
novas valências de biológico e grossista e consequente reorganização espacial,
correspondente ao procedimento aberto pela Deliberação da Junta de Freguesia
do Lumiar n.º 102-A/2017, de 21 de dezembro de 2017, a celebrar com CONTEXTOS
& TRAÇOS, LDA., (NIPC: 514 080 558) com o preço contratual de € 109.837,00 (cento
e nove mil, oitocentos e trinta e sete euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal em
vigor, de 6%, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e notificar a adjudicatária
de tal decisão.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no projeto
de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o adjudicatário
(Proposta n.º 13-P/2018):
Aprovada por unanimidade
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2.3. Deliberação n.º 112/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de bens e serviços para conceção de
projeto editorial, em papel, com as atas da 13.ª edição das Jornadas HistóricoCulturais, realizadas em 2016, e produção de 100 (cem) exemplares, a celebrar
com By The Book – Edições Especiais, Lda. (NIPC: 509 311 083), por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.750 (dois
mil, setecentos e cinquenta euros), mais IVA, à taxa legal em vigor, estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta
n.º 4-C/2018)
Aprovada por unanimidade
2.4. Deliberação n.º 113/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para o
desempenho das funções de maestro do Coro Rock do Lumiar, nos meses de
novembro a dezembro de 2017 e realização de recital de ano novo, a celebrar com
João Pedro Lima do Nascimento Sebastião, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos euros), mais IVA, se devido à taxa legal em vigor, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta
n.º 5-C/2018)
Aprovada por unanimidade
3. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Vogal Henrique Sá Melo
3.1.

Deliberação n.º 114/2018: Autorização para a consolidação da mobilidade na
categoria da trabalhadora Magda Maria Gomes Varela, oriunda do mapa de
pessoal do Município de Oeiras (Proposta n.º 13-RH/2018)
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 115/2018: Autorização do início de funções a 19 de fevereiro,
obtido o acordo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., da
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situação de mobilidade requerida pela trabalhadora Maria Margarida Nunes
Cabral (Proposta n.º 14-RH/2018)
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 116/2018: Autorização do início de funções a 6 de fevereiro,
obtido o acordo da Freguesia das Avenidas Novas, da situação de mobilidade
requerida por Jorge Manuel Moreira Brido (Proposta n.º 15-RH/2018)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária

4.1. Deliberação n.º 117/2018: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem sénior ao
Douro Internacional, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa
de até € 9.720 (nove mil, setecentos e vinte euros), acrescido de IVA.
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 e do convite às seguintes entidades:
 Trans Serrano – Aventura, Lazer e Turismo, Lda., NIPC: 504 600 478
 Top Atlântico, NIPC: 501 061 126
 Barceló, NIPC: 980 490 600
 Adragatour, Serviços Turísticos, Lda. (Capital Travel) NIPC: 508 662 672
 Turangra - Viagens e Turismo, Lda. (Team2go) NIPC: 512 034 095
 Lusanova, NIPC: 500 170 894
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças e os erros e omissões
do caderno de encargos e designação do júri do procedimento:
 Presidente: Paulo Ribeiro
 Vogais efetivos: Inês Mota e Ana Leite
 Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira e Paula Camacho
(Proposta n.º 12-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.2. Deliberação n.º 118/2018: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem sénior a
Paris, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa de até €
41.625,00 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco euros), não acrescido de
IVA, de acordo com o “Regime da margem de lucro – Agências de viagens”,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 221/1985, de 3 de julho.
Aprovação das peças do procedimento, conforme minutas em anexo à presente
proposta e aprovação do convite às seguintes entidades:
 Oasis – Viagens e Turismo, S.A., NIPC: 501 821 627
 Trans Serrano – Aventura, Lazer e Turismo, Lda., NIPC: 504 600 478
 Viagens Abreu, S.A. NIPC: 500 297 177
 Top Atlântico, NIPC: 501 061 126
 Barceló, NIPC: 980 490 600
 Adragatour, Serviços Turísticos, Lda. (Capital Travel), NIPC: 508 662 672
 Turangra - Viagens e Turismo, Lda. (Team2go) NIPC: 512 034 095
 Lusanova, NIPC: 500 170 894
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 e designação o júri do procedimento:
 Presidente: Paula Santos
 Vogais Efetivos: Inês Mota e Joana Antunes
 Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira e Paula Camacho
(Proposta n.º 13-S/2018)
Aprovada por unanimidade
4.3. Deliberação n.º 119/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de tarefa, para
caracterização para a representação “Era uma vez no Palacete das Conchas
Assombrado”, a celebrar com Mário Manuel Pereira da Silva, com um montante
máximo de despesa de € 2.000,00 (dois mil euros), mais IVA, se devido, à taxa
legal, por ajuste direto de regime simplificado, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto: (Proposta n.º 14-S/2018)
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
5.1. Deliberação n.º 120/2018: 2.ª alteração ao Orçamento e 2ª alteração ao Plano de
Investimentos da Freguesia para 2018, de acordo com os quadros em anexo à
proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 2-T/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
6.1. Deliberação n.º 121/2018: Adjudicação a REMSA ALUGUER, LDA. aluguer de casas
de banho portáteis para o evento Cidade das Crianças, 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 27-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 122/2018: Atribuição de subsídio ao AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DO ALTO DO LUMIAR para apoio aos cabazes da Páscoa, no valor de €
150,00 (cento e cinquenta euros): (Proposta n.º 28-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.3. Deliberação n.º 123/2018 Abertura do procedimento de contrato de empreitada
de obras públicas para a substituição do teto do refeitório da Escola Básica do
Lumiar (Alto da Faia), por consulta prévia, com um montante máximo de despesa
€ 9.200,00 (nove mil e duzentos euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
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 e aprovação do convite às seguintes entidades:
 Hora Certa, Lda., NIPC: 506 508 951
 FCK – Engenharia e Construção, Lda., NIPC: 513 375 040
 Perfeito Perímetro – Construções Lda., NIPC: 513112170
 Options4you, Lda., NIPC: 510787010
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Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças e os erros e omissões
do caderno de encargos e designação do júri:
Presidente: Patrícia Martins;
Vogais Efetivos: Inês Mota e Inês Simões;
Vogais Suplentes: Paula Santos e Paulo Ribeiro (Proposta n.º 29-E/2018).
Aprovada por unanimidade
6.4.

Deliberação n.º 124/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de acompanhamento de crianças dos Jardins
de Infância da área da freguesia do Lumiar, com Filipa Alexandra Carvalho
Viegas de Cruz, pelo preço de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), a que
acresce IVA (Proposta n.º 30-E/2018).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
7.1.

Deliberação n.º 125/2018: Adjudicação a PRN – Informática, Lda. fornecimento
de toners para a UTIL e CAF, no valor de € 923,40 (novecentos e vinte e três euros
e quarenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 1.135,78 (mil, cento e trinta e cinco euros e setenta e oito cêntimos):
(Proposta n.º 8-SA/2018)
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 126/2018: Adjudicação a MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO,
LDA. fornecimento de café e kits, no valor de € 133,08 (cento e trinta e três euros
e oito cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de
€ 163,69 (cento e sessenta e três euros e sessenta e nove cêntimos): (Proposta
n.º 9-SA/2018)
Aprovada por unanimidade
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8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
8.1. Deliberação n.º 127/2018: Atribuição de subsídio ao RECREATIVO ÁGUIAS DA
MUSGUEIRA para apoio ao incentivo à prática federada e de acordo com o
número de inscritos na AFL/FPF, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros):
(Proposta n.º : 22-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º 128/2018: Adjudicação à ASSOCIAÇÃO DE BOXE DE LISBOA
arbitragens para a gala de boxe do R.A.M., no valor de € 240,00 (duzentos e
quarenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 23-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.3. Deliberação n.º 129/2018: Adjudicação à ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LISBONENSES o serviço de ambulância para
acompanhamento da gala de boxe do R.A.M., no valor de € 415,13 (quatrocentos
e quinze euros e treze cêntimos), com IVA incluído (Proposta n.º 24-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.4. Deliberação n.º 130/2018: Atribuição de subsídio ao CENTRO SOCIAL DA
MUSGUEIRA para apoio ao aos treinos do Académico Clube de Ciências no
pavilhão do Centro, no valor de € 1.262,50 (mil, duzentos e sessenta e dois euros
e cinquenta cêntimos): (Proposta n.º :25-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.5. Deliberação n.º 131/2018: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de fevereiro de 2018 (Proposta n.º 26-D/2018).
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Academia Musical 1º de Junho 1893

Basquetebol

540,00 €

Karaté

180,00 €

Ginástica
Xadrez

196,80 €

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

360,00 €

Clube Atlético Alta de Lisboa

Académico Clube de Ciências

Centro Social da Musgueira - Mediateca

Judo

180,00 €

Futsal

360,00 €

Voleibol

180,00 €

Futsal

180,00 €

Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

540,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha

Andebol

Atletismo

360,00 €

Associação de Residentes de Telheiras

Andebol

180,00 €

TOTAL

5.056,80 €

Judo Clube de Lisboa

Judo

180,00 €

180,00 €

Aprovada por unanimidade
8.6.

Deliberação n.º 132/2018: Adjudicação a VADECA – FACILITY SERVICES, S.A.
limpeza das instalações do polidesportivo do Alto da Faia – “Open Play”, no valor
de € 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 571,95 (quinhentos e setenta e um euros
e noventa e cinco cêntimos): (Proposta n.º 27-D/2018)
Aprovada por unanimidade
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8.7.

Deliberação n.º 133/2018: Aprovação, nos termos do artigo 371.º, n.º 1 e artigo
373.º ambos do Código dos Contrato Públicos, os trabalhos complementares no
valor total de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor, para a empreitada de obras públicas de construção de
equipamento desportivo na Rua Pedro Queirós Pereira, na freguesia do Lumiar,
executada pelo empreiteiro Brincantel – Comércio de Material Eléctrico de
Bragança, Lda (NIPC 502 888 539);
Aprovação, nos termos do artigo 374.º do Código dos Contratos Públicos, da
prorrogação do prazo da empreitada por mais 15 dias;
Aprovação nos termos do artigo 375.º do Código dos Contratos Públicos, da
minuta de contrato, referente ao contrato adicional n.º 1 do contrato n.º
124/2017 – empreitada de obras públicas de construção de equipamento
desportivo em bairro municipal, na Rua Pedro Queirós Pereira, na freguesia do
Lumiar, assinado a 19 de fevereiro de 2018;
Aprovação da notificação ao empreiteiro para, reclamar, querendo, contra a
minuta de adicional ao contrato de empreitada e apresentar os planos da
empreitada devidamente atualizados (Proposta n.º 28-D/2018)
Aprovada por unanimidade

9. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
9.1.

Deliberação n.º: 134/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de fornecimento de fardamento para os trabalhadores ao serviço da
Junta de Freguesia do Lumiar a celebrar com HR – PROTECÇÃO, S.A., com o preço
contratual de € 12.358,14 (doze mil, trezentos e cinquenta e oito euros e catorze
cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, nos termos propostos no
respetivo relatório preliminar, que desta deliberação é parte integrante, e
notificar a adjudicatária da decisão (Proposta n.º 12-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, 2 de março de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

