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ATA N.º 6/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 19 de fevereiro de 2019
Aos dezanove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 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 68.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro,
Artur Reis, justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a existência
de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Participação do público
Não compareceram residentes para usar da palavra no ponto da ordem dos trabalhos
destinado a este efeito.

2. Informações
2.1. O Presidente e o vogal Henrique Sá Melo deram nota do andamento dos trabalhos
para implementar a Carreira de Bairro da Freguesia do Lumiar, a futura carreira 43B,
tendo-se realizado uma primeira volta técnica com a CARRIS.
2.2. O Presidente deu nota da reunião mantida com a nova Comandante da 41.ª
Esquadra (Alto do Lumiar) para apresentação de cumprimentos e avaliação de questões
relevantes para Freguesia.
2.3. O Presidente deu ainda nota da reunião que manteve com a Associação Recreativa
dos Amigos do Paço do Lumiar para programação de atividades e programas para o ano
de 2019, do arranque do projeto Como desenhar uma cidade, no âmbito do projeto
PARTIS, da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como do evento da programação de
solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
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2.4. Finalmente, o Presidente deu nota da reunião de recenseamento da Freguesia do
Lumiar e dos preparativos em curso para os atos eleitorais em 2019, as eleições para o
Parlamento Europeu e para a Assembleia da República.
3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 150/2019: Aprovar a decisão de declaração de caducidade do
direito de ocupação do lugar de venda de Mário Rodrigo – Atividades Hoteleiras
Unipessoal, Lda. (Proposta n.º 4-ECON/2019).
Aprovado por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 151/2019: Interpelação para pagamento dos montantes em
dívida a Mário Rodrigo – Atividades Hoteleiras Unipessoal, Lda., acrescido do
valor correspondente aos juros de mora devidos (Proposta n.º 5-ECON/2019).
Aprovado por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 152/2019: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de apoio de um técnico
de luz, para o espetáculo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, realizado no dia
17 de fevereiro de 2019, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, a
celebrar com Nuno Adriano Santos Mendonça, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 61,50 (sessenta e um
euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 6-C/2019).
Aprovado por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 153/2019: Atribuição de subsídio à Academia Portuguesa de
Artes Musicais no valor de € 4.500 (quatro mil e quinhentos euros) relativo à
primeira parte da Temporada de Órgão do Lumiar (Proposta n.º 7-C/2019).
Aprovado por unanimidade
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3.5.

Deliberação n.º 154/2019: Adjudicação à empresa SECURITAS, para serviços de
segurança na Biblioteca Maria Keil para dois meses, com um montante máximo
de despesa de € 5.242,26 (cinco mil duzentos e quarenta e dois euros e vinte e
seis cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 1-MK/2019).
Aprovado por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º 155/2019: Adjudicação à empresa RV PRO, Lda. para aquisição
de serviços de animação musical, aluguer de equipamentos de som, luz e apoio
técnico para o Baile de Carnaval, com um montante máximo de despesa de €
922,50 (novecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 7-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 156/2019: Adjudicação à empresa Integridados, Contabilidade
e Gestão, Lda. para criação de um gabinete de apoio ao IRS nos meses de abril,
maio e junho, com um montante máximo de despesa de € 2.915,00 (dois mil
novecentos e quinze euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 8-S/2019)
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
5.1.

Deliberação n.º 157/2019: Adjudicação à empresa Copigés, Lda. para aquisição
de 3 chaves de segurança da cancela existente na Estrada de Telheiras, com um
montante máximo de despesa de € 228,78 (duzentos e vinte e oito euros e
setenta e oito cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 7-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 158/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe, S.A., para aquisição
de serviços para substituição de válvulas da rede de rega no espaço ajardinado
no interior da Escola Básica do Lumiar, com um montante máximo de despesa
de € 381,57 (trezentos e oitenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos), já com
IVA incluído (Proposta n.º 8-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 159/2019: Adjudicação à empresa António Pedroso, S.A., para
aquisição de placa toponímica tipo II, com assentamento na Avenida General
Norton de Matos, com um montante máximo de despesa de € 239,85 (duzentos
e trinta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), já com IVA incluído (Proposta
n.º 9-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 160/2019: Adjudicação à empresa Fernando L. Gaspar, S.A.,
para pintura de uma passadeira de peões, com um montante máximo de despesa
de € 254,40 (duzentos e cinquenta e quatro euros e quarenta cêntimos), já com
IVA incluído (Proposta n.º 10-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 161/2019: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição, fornecimento, montagem e instalação de terminais para
gestão de assiduidade e controlo de acessos nos edifícios da Junta de Freguesia
do Lumiar, com a entidade NLS - New Link Solutions, Consultoria e Engenharia,
SA, por ajuste direto, pelo preço de € 7.800,00 (sete mil e oitocentos euros), a
que acresce IVA, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 18-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 162/2019: Aprovar a retificação da deliberação de 15 de janeiro
de 2019, onde passe a constar que o prazo contratual é de 1 de janeiro a 31 de
julho, referente a Telma Sofia Ramos Pereira, bem como o valor correto do
compromisso (Proposta n.º 54-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 163/2019: Adjudicação à empresa Culto da Sorte, para Projeto
de Educação e Cidadania 1º Ciclo – “Cartas de Condução” para o evento Cidade
das Crianças 2018, com um montante máximo de despesa de € 3.800,70 (três mil
e oitocentos euros e setenta cêntimos), já com IVA incluído. (Proposta n.º 55E/2019)
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 164/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda.,
para reparação de seis casas de banho no JI de Telheiras, com um montante
máximo de despesa de € 676,50 (seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta
cêntimos), já com IVA incluído. (Proposta n.º 56-E/2019)
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 165/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda.,
para reparação urgente do gradeamento na EB Padre Rocha e Melo, com um
montante máximo de despesa de € 184,50 (cento e oitenta e quatro euros e
cinquenta cêntimos), já com IVA incluído. (Proposta n.º 57-E/2019)
Aprovada por unanimidade
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7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 166/2019: Atribuição de subsídio à Associação de Moradores
do Bairro da Cruz Vermelha, para à atividade de futebol 7 na Figueira da Foz, no
montante de € 500,00 (quinhentos euros) (Proposta n.º 20-D/2019).
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1.

Deliberação n.º 167/2019: Adjudicação à empresa Miniauto Simões & Martins,
Lda. para aquisição de serviços para reparação do motor da varredora – 07-SP31, com um montante máximo de despesa de € 1.877,64 (mil oitocentos e
setenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído (Proposta
n.º 12-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade

8.2.

Deliberação n.º 168/2019: Adjudicação à empresa Segurança Máxima – Escolas
de condução, Unipessoal, Lda. para aquisição de duas cartas de condução de
categoria C para dois trabalhadores da Junta, com um montante máximo de
despesa de € 1.012,00 (mil e doze euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 13LHU/2019).
Aprovada por unanimidade

8.3.

Deliberação n.º 169/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Sandra Marina Neves Florêncio Sota, no valor reclamado de € 108,24 (cento e
oito euros e vinte e quatro cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo
acidente decorrido entre a varredoura desta Junta e a viatura, ocorrido na Rua
Fernando Lopes Graça, do dia 11 de fevereiro de 2019: (Proposta n.º 14LHU/2019).
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, 19 de fevereiro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

