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ATA N.º 21/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 8 de maio de 2018
Aos oito dias do mês de maio 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 32.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os seus membros, 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 das reuniões mantidas na semana anterior com a Escola
Secundária do Lumiar, com a Unidade de Intervenção Territorial Norte, com o
Lar Militar da Cruz Vermelha e com o Diretor Municipal de Higiene Urbana e com
o Gabinete do Vereador Duarte Cordeiro.

1.2.

O Presidente deu ainda nota da visita que realizou à sessão de apresentação da
Marcha do Lumiar 2018, na sede da Academia Musical 1.º de Junho de 1893,
bem como aos ensaios em curso no Pavilhão da Escola Secundária.

1.3.

A vogal Elsa Fragata deu ainda nota do andamento dos preparativos para a
iniciativa Lumiar – Cidade das Crianças, tendo o vogal Henrique Sá Melo feito um
ponto de situação do andamento das intervenções no Mercado do Lumiar.

2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 294/2018: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda.
fornecimento de jantar volante para a Assembleia de Freguesia do Lumiar, dia
26 de abril, no valor de € 360 (trezentos e sessenta euros), a que acresce IVA à
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taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 442,80 (quatrocentos e quarenta e
dois euros e oitenta cêntimos) (Proposta n.º 18-P/2018).
Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 295/2018: Adjudicação a R.V. PRO, Lda. aluguer de
equipamentos de som, luz e apoio técnico, para o Encontro de Coros, Cantar a
Liberdade, a ter lugar dia 12 de maio, no auditório da Comunidade Hindu de
Portugal, no valor de € 450 (quatrocentos e cinquenta euros), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 553,50 (quinhentos e cinquenta e
três euros e cinquenta cêntimos) (Proposta n.º 29-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 296/2018: Atribuição da 1.ª tranche do subsídio de apoio à
realização da 9.ª edição do Festival de Telheiras, no valor de € 5.000 (cinco mil
euros) organizada pela Parceira Local de Telheiras e pela Junta de Freguesia do
Lumiar, à Associação Viver Telheiras (Proposta n.º 30-C/2018).

3. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

Aprovada por unanimidade

3.1. Deliberação n.º 297/2018: Adjudicação a SCM – Sociedade Comercial de
Máquinas, Lda. materiais para pequenas reparações nos Jardins-de-infância e
Escolas Básicas da Freguesia, no valor de € 1.000 (mil euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 62-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 298/2018: Adjudicação a NOVA ENERGIA, LDA. fornecimento de
materiais elétricos para os Jardins de Infância e Escolas Básicas da Freguesia, no
valor de € 1.077,75 (mil e setenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), a que

135

acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 2.000 (dois mil euros):
(Proposta n.º 63-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 299/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para aluguer de pista de carros a gasolina que inclui
equipamento técnico/mini-carros a gasolina; polares delimitadores de circuito;
sinalização de trânsito; monitores e atribuição de mini-cartas de condução para o
evento da Cidade das Crianças, com Ana Bela da Fonseca (NIF 110639464), com
um montante máximo de despesa € 4.182,00 (quatro mil cento e oitenta e dois
euros), já com IVA incluído, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto: (Proposta n.º 64-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.4. Deliberação n.º 300/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, revestindo a forma de ajuste direto simplificado, para
transporte e montagem de palco para o evento Cidade das Crianças, com a
empresa ROADWORK (NIPC: 513708766), com um montante máximo de despesa
€ 836,40 (oitocentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos), a qual acresce o
Iva à taxa legal, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto (Proposta n.º 65-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.5. Deliberação n.º 301/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de contrato de aquisição de serviços de catering – refeições Junta-te ao
Verão e Caf`s julho e agosto, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 10.323,40 (dez mil e cem euros), já com IVA incluído
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, do convite à entidade: Gertal (NIPC: 500126323).
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Delegar 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 (Proposta n.º 66-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º: 302/2018: Adjudicação a CERCICA – Cooperativa para a
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais aquisição de 2000
plantas (petúnias) para plantação em diversos espaços da Freguesia (€ 0,60
cada), no valor de € 1.200 (mil e duzentos euros), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, perfazendo o total de € 1.476 (mil, quatrocentos e setenta e seis euros)
(Proposta n.º 12-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º: 303/2018: Mapa de férias dos trabalhadores da Freguesia do
Lumiar para o ano de 2018 (Proposta n.º 22-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
5.1. Deliberação n.º: 304/2018: Adjudicação a Justino Gomes Bessa & Filhos Lda.
fornecimento e colocação de 6 (seis) pneus, na viatura 52-PG-17, no valor de €
376,36 (trezentos e setenta e seis euros e trinta e seis cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 462,93 (quatrocentos e sessenta
e dois euros e noventa e três cêntimos) (Proposta n.º 26-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º: 305/2018: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
ao Senhor Carlos Manuel Carvalho Silva contribuinte fiscal n.º 189808497, no
valor reclamado de € 98,52 (noventa e oito euros e cinquenta e dois cêntimos),
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derivado 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 Maria do Carmo
Torres (bairro da Cruz Vermelha), pelas 14h15, do dia 30 de abril de 2018:
(Proposta n.º 27-LHU/2018).
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, 8 de maio de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

