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ATA N.º 22/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 15 de maio de 2018
Aos quinze dias do mês de maio 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 33.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, 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. Intervenção do público

O munícipe Fernando Boto colocou uma questão quanto à localização de uma das
passagens de peões na Estrada da Torre na sequência da intervenção de requalificação
da envolvente.
2. Informações
2.1.

O Presidente informou o executivo do arranque do 9.º Festival de Telheiras, em
particular das atividades promovidas pela Junta de Freguesia nesse contexto,
com destaque para o debate sobre sustentabilidade e combate às alterações
climáticas, o debate coordenado com o Clube Unesco para as Políticas Culturais
sobre descentralização e o stand da Freguesia no recinto principal.

2.2.

O Presidente deu ainda nota das reuniões realizadas com a Agrobio, com a
Associação de Moradores do PER 7, com a Academia 1.º de Junho de 1893, com
os promotores do Mercado da Quinta da Conchas e com a Associação de Pais da
Escola Básica da Quinta dos Frades.

2.3.

Foi ainda dado nota da reunião realizada com a Câmara Municipal de Lisboa
sobre a execução dos contratos de delegação de competências do mandato
anterior e a preparação das delegações para o mandato em curso.
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3. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
3.1. Deliberação n.º 306/2018: Regulamento de Inscrição e Frequências nas Atividades
de Verão da Freguesia do Lumiar para 2018 (Proposta n.º 67-E/2018)
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 307/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para aluguer de quadro elétrico e cabos de pista de carros,
para o evento da Cidade das Crianças, com a empresa Electrobasso (NIPC
506258947), com um montante máximo de despesa € 5.682,60 (cinco mil
seiscentos e oitenta e dois euros e sessenta cêntimos), já com IVA incluído,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 68-E/2018)
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 308/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para o aluguer de passa cabos, para a Cidade das Crianças,
com a empresa Electrobasso (NIPC 506258974), com um montante máximo de
despesa € 1.845,00 (mil oitocentos e quarenta e cinco euros), já com IVA incluído,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 69-E/2018)
Aprovada por unanimidade

3.4. Deliberação n.º 309/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para colocação de circuito de água para a Cidade das
Crianças, com a empresa Roadwork (NIPC 513708766), com um montante
máximo de despesa € 2.398,50 (dois mil trezentos e noventa e oito euros e
cinquenta cêntimos), já com IVA incluído, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 70-E/2018)
Aprovada por unanimidade
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3.5. Deliberação n.º 310/2018: Anulação da Deliberação n.º 280/2018, aprovada na
reunião da Junta de Freguesia do passado dia 2 de maio, e correspondente à
Proposta n.º 56-E, na medida em que representa uma duplicação por lapso da
Deliberação n.º 279/2018, correspondente à Proposta n.º 57-E, aprovada na
mesma reunião (Proposta n.º 71-E/2018)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 311/2018: Atribuição de abono de falhas à trabalhadora Luísa
Ciríaco Gomes em virtude do exercício de funções no atendimento do edifíciosede da Freguesia do Lumiar e do consequente (Proposta n.º 23-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 312/2018: Adjudicação a MINIAUTO, LDA. revisão e inspeção da
viatura com a matrícula 48-74-XA, afeta ao serviço Porta-a-Porta no valor de €
788,91 (setecentos e oitenta e oito euros e noventa e um cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 970,36 (novecentos e
setenta euros e trinta e seis cêntimos). (Proposta n.º 24-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 313/2018: Adjudicação a CUDELL – Outdoor Solutions S.A. da
aquisição de 49 programadores de rega (36 programadores de 1 estação, 6
programadores de 2 estações e 6 programadores de 4 estações) para colocação
nos jardins da Rua Prof. Hernâni Cidade, Rua Virgínia Rau, Rua Prof. Pinto
Peixoto, Rua Carvalhão Duarte e Rua Prof. Mark Athias e Azinhaga das Galhardas,
no valor de € 2.290 (dois mil, duzentos e noventa euros), a que acresce IVA à taxa
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legal em vigor, perfazendo o total de € 2.816,70 (dois mil, oitocentos e dezasseis
euros e setenta cêntimos). (Proposta n.º 13-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1. Deliberação n.º 314/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 2.387,50 (dois mil,
trezentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) ao Centro Social da
Musgueira com vista a apoiar os treinos do Académico Clube de Ciências no
pavilhão do centro, durante os meses de março e abril. (Proposta n.º 41-D/2018)
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 315/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 1.100 (mil e cem
euros) à Academia Musical 1º de junho de 1893 com vista a apoiar o
funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo do Alto da Faia, durante o mês de
maio de 2018. (Proposta n.º 42-D/2018)
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1. Deliberação n.º 316/2018: Adjudicação a MINIAUTO, LDA. reparação dos travões
da viatura do posto de limpeza com a matrícula 40-PF-98 (Nissan), no valor de €
432,96 (quatrocentos e trinta e dois euros e noventa e seis cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 532,54 (quinhentos e
trinta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos). (Proposta n.º 28-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, 15 de maio de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

