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ATA N.º 37/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 28 de agosto de 2018
Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 48.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, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e
Pedro Saraiva. O vogal Pedro Saraiva 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 deu nota ao executivo do andamento do processo relativo à
implementação de zonas de estacionamento de duração limitada na Freguesia, após
ponto de situação realizado com a EMEL e com o Vereador Miguel Gaspar, matéria aliás
que será objeto de deliberação na reunião, com a aprovação de versão atualizada do
parecer da Freguesia quanto ao zonamento.
1.2. O executivo fez ainda o ponto de situação quanto à obra na Estrada do Paço do
Lumiar, cuja execução se antevê para o início de 2019 segundo informação atualizada
prestada pela Unidade de Intervenção Territorial Norte da Câmara Municipal de Lisboa.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º: 528/2018: Emissão de parecer sobre a nova proposta de
Zonamento da Freguesia do Lumiar para efeitos de implementação de Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada, decorrente das alterações solicitadas pela
Junta de Freguesia (Proposta n.º 20-P/2018).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º: 529/2018: Adjudicação à A.M. FRAZÃO, LDA. do fornecimento
de 50 t-shirts brancas, com estampagem, no âmbito do Junta-te ao Verão Sénior,
no valor de € 166,50 (cento e sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos),
acrescido de IVA, perfazendo o total de € 204,80 (duzentos e quatro euros e
oitenta cêntimos) (Proposta n.º 62-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 530/2018: Retificação do valor do seguro da Liberty Seguros,
S.A. para os participantes do Junta-te ao Verão Sénior, devido a atualização de
lista, no valor de € 17,50 (dezassete euros e cinquenta cêntimos), perfazendo o
valor de € 317,50 (trezentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos), isento de
IVA, retificando o respetivo cabimento e compromisso (Proposta n.º 63-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
4.1.

Deliberação n.º: 531/2018: Adjudicação à 24 Horas Alerta Construção Civil, Lda.
desentupimento de esgoto na sede, no valor de € 250 (duzentos e cinquenta
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 307,50
(trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos) (Proposta n.º 34-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º: 532/2018: Adjudicação à ARTISINTRA, Lda. fornecimento de
consumíveis para a Universidade da Terceira Idade, no valor de € 111,60 (cento
e onze euros e sessenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 137,27 (cento e trinta e sete euros e vinte e sete
cêntimos) (Proposta n.º 35-SA/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.3.

Deliberação n.º: 533/2018: Revogação da decisão de contratar aprovada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 30 de julho de 2018
referente ao ajuste direto simplificado de Reparação de Calçada R. Nóbrega e
Sousa e proceder às diligências necessárias para descabimentar a despesa
(Proposta n.º 35-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º: 534/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras públicas de reparação de
Calçada R. Nóbrega e Sousa, a celebrar com a empresa MPS – Manuel Pedro e
Sousa & Filhos, Lda. (NIF: 503665410), por ajuste direto simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 2.298,50 (dois mil duzentos e noventa e oito
euros e cinquenta cêntimos), já com IVA, à taxa legal, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 36EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º: 535/2018: Revogação da decisão de contratar aprovada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 30 de julho de 2018
referente ao ajuste direto simplificado de Reparação de Calçada na Rua André
de Gouveia e proceder às diligências necessárias para descabimentar a despesa
(Proposta n.º 37-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º: 536/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas de reparação de passeios abatidos na
Rua André de Gouveia, a celebrar com a empresa ROADWORK, por ajuste direto
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.799,69 (dois mil
setecentos e noventa e nove euros e sessenta e nove cêntimos), já com IVA, à
taxa legal. (Proposta n.º 38-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 537/2018: Retificação do valor do seguro da Liberty Seguros,
S.A. para os participantes do Junta-te ao Verão Infância, 2ª quinzena de julho,
devido a atualização de lista, no valor de € 1,40 (um euro e quarenta cêntimos),
perfazendo o valor de € 977,40 (novecentos e setenta e sete euros e quarenta
cêntimos), isento de IVA, retificando o respetivo cabimento e compromisso
(Proposta n.º 113-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º: 538/2018: Adjudicação à SEGUR-FOGO, Lda. carregamento de
extintores em vários locais: jardins de infância e escolas básicas da freguesia e
Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha, no valor de € 654
(seiscentos e cinquenta e quatro euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 804,42 (oitocentos e quatro euros e quarenta e dois
cêntimos) (Proposta n.º 114-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1.

Deliberação n.º: 539/2018: Adjudicação tendente à celebração de um contrato
de prestação de serviço em funções públicas com José Manuel Dias Ferreira, na
modalidade de avença, para execução funções de fiscalização do espaço público
e qualidade, por 5 meses, com um montante máximo de despesa de € 6.000,00
(seis mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 41LHU/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, 28 de agosto de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

