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ATA N.º 19/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 24 de abril de 2018
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e
trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 30.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Pedro Ângelo e Henrique Sá Melo. A Secretária e os vogais Elsa Fragata, Pedro
Saraiva justificaram 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 das reuniões mantidas com várias instituições
da Freguesia, a saber a Paróquia de São João Batista, a recém-criada associação
INB e a Casa do Minho. O Presidente deu ainda nota da reunião que realizou com
residentes do PER 7, para dinamização de atividades e espaços nas zonas limítrofes
da Freguesia.
1.2. O Presidente deu ainda nota da visita do projeto SOS Azulejo ao Colégio Manuel
Bernardes para, no quadro de uma estratégia do património azulejar da Quinta
dos Azulejos, poderem ser equacionadas parcerias com instituições de ensino
superior (nomeadamente com o Instituto Politécnico de Tomar) e com o próprio
projeto SOS Azulejo.
1.3. O Presidente deu ainda nota da última reunião plenária do Grupo Comunitário da
Alta de Lisboa, na qual foi abordado o projeto de Sala de Apoio Integrado na área
das Dependências.
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1.4. Finalmente, o Presidente deu ainda nota da reunião realizada com os
comerciantes do Mercado do Lumiar para preparação da conclusão das obras no
espaço.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 262/2018: Abertura de sorteio tendo em vista a atribuição de
lugares de venda ambulante ocasional, de 6 de maio e 10 de maio de 2018, para
venda de flores e espiga, nos termos propostos na minuta de aviso do sorteio que
consta em anexo à presente proposta e da mesma faz parte integrante, nos
seguintes locais:
a) Interface do Campo Grande.
b) Rua Cordeiro Ferreira (em frente ao Centro Comercial do Lumiar)
Designar o júri do procedimento, para efeitos de condução do sorteio, com a
seguinte composição:
Presidente: Pedro Delgado Alves
Vogais efetivos: Inês Mota e Nuno Gomes
Vogais Suplentes: Henrique Sá Melo e Joana Melo Antunes (Proposta n.º 5ECON/2018)
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 263/2018: Adjudicação da correção de anomalias no sistema de
incêndio do Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro a Segur-Fogo, no
valor de € 171,65 (cento e setenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), com
IVA à taxa legal em vigor já incluído (Proposta n.º 26-C/2018)
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1. Deliberação n.º 264/2018: Aquisição de visitas para o passeio sénior de abril aos
Museus de Belmonte a EMPDS – Empresa Municipal de Promoção e
Desenvolvimento Social no valor de € 405 (quatrocentos e cinco euros), com IVA
à taxa legal em vigor já incluído (Proposta n.º 27-S/2018)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
4.1. Deliberação n.º 265/2018: Aquisição de 80 canecas personalizadas para
atividades do pelouro da Educação, no quadro da Cidade das Crianças a KSR –
Brindes Publicitários, Lda., pelo valor de € 190,99 (cento e noventa euros e
noventa e nove cêntimos) já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
52-E/2018)
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 266/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de chapéus-de-sol, t-shirts, bonés e pulseiras, com
estampagem, para identificação dos participantes das atividades da Programação
da Junta de Freguesia do Lumiar para o Verão de 2018, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa € 4.300,00 (quatro mil e trezentos euros e zero
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, se devido, com aprovação das
peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de
encargos), delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura e
aprovação de convite à seguinte entidade TOUCH UP Unipessoal, Lda.
(NIF: 514 761 458)
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 (Proposta n.º 53-E/2018)
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
5.1. Deliberação n.º 267/2018: Pagamento da taxa IPAC pela certificação de qualidade
do posto de limpeza, a SGS ICS, Lda. no valor de € 92,03 (noventa e dois euros e
três cêntimos), com IVA à taxa legal em vigor já incluído (Proposta n.º 22LHU/2018)
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 268/2018: Aquisição e montagem de estrutura de ferro para a
viatura Goupil com a matrícula 85-RV-97 a Roadwork, Lda. pelo valor de € 467,40
(quatrocentos e sessenta e sete euros e quarenta cêntimos) com IVA à taxa legal
em vigor já incluído (Proposta n.º 23-LHU/2018)
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 269/2018: Adjudicação da reparação da viatura com a matrícula
99-29-UP a Miniauto, Lda. pelo valor de € 1,115,86 (mil cento e quinze euros e
oitenta e seis cêntimos) com IVA já incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 24LHU/2018)
Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 270/2018: Adjudicação da reparação da viatura com a matrícula
52-PG-17 a Miniauto, Lda. pelo valor de € 506,19 (quinhentos e seis euros e
dezanove cêntimos) com IVA já incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 25LHU/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, 24 de abril de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

