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ATA N.º 11/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 19 de março de 2019
Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva
sede, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 73ª reunião do mandato
autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros do executivo, 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. Participação do público
Estiveram presentes vários residentes que, todavia, não usaram da palavra no momento
reservado para o efeito.
2. Informações
2.1. O Presidente informou o executivo da renovação da certificação de qualidade da
atividade da higiene urbana, concretizada na sequência da auditoria externa realizada
nos dias 13 e 14 de março.
2.2. Foi ainda transmitido pelo Presidente o resultado das reuniões mantidas com vários
responsáveis e serviços da Câmara Municipal de Lisboa, a saber:



Com a Unidade de Intervenção Territorial Norte, sobre o arranque da obra de
requalificação da Estrada do Paço do Lumiar;
Com o Vereador Miguel Gaspar, a EMEL e a Direção Municipal de Mobilidade
sobre o plano de expansão das ciclovias na Freguesia do Lumiar;

2.3. O Presidente deu nota da comemoração do 3.º aniversário do Coro Nosso,
assinalado na sede da Freguesia no fim-de-semana anterior, com a participação de
outros agrupamentos da Freguesia.
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2.4. Finalmente, o Presidente deu ainda conta da reunião geral de professores da UTIL
e das sugestões formuladas para melhorar e antecipar a preparação do funcionamento
do ano letivo de 2019/2020.

3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 226/2019: Adjudicação à empresa AGEAS - Seguros para
pagamento de acidentes pessoais no âmbito do desporto, cultura e recreio para
o Projeto “Uma jornada pelo Clima”, com um montante máximo de despesa de
€ 69,69 (sessenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 10-C/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 227/2019: Compensação da quantia de 93,45 € (noventa e três
euros e quarenta e cinco cêntimos) paga pela ocupação do espaço público
referente ao período do ano de 2017 à Freguesia do Lumiar no valor a pagar pela
aludida entidade pela ocupação do espaço público relativo ao ano de 2019 à
entidade Pastelaria Cipriano Dourado, Lda. e notificar a entidade Pastelaria
Cipriano Dourado, Lda. da compensação (Proposta n.º 7-ECON/2019).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 228/2019: Adjudicação à empresa Planta Livre para aquisição
de 2 árvores para o Dia da Árvore – atividade BZ OcupaCidade na Quinta do
Olival, com um montante máximo de despesa de € 240,00 (duzentos e quarenta
euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 11-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 229 /2019: Aprovar as conclusões contantes do relatório final
elaborado pelo júri do procedimento, e:
a) Propor a admissão da proposta apresentada pela entidade concorrente TOP
PARTNER;
b) Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de turismo para Viagem Sénior a Itália, a celebrar
com a entidade Concorrente TOP PARTNER, NIPC 501 061 126, com o preço
contratual de preço total de € 45.825,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e
vinte e cinco euros), com o IVA decorrente do Decreto-Lei n.º 221/1985, de
3 de julho, nos termos propostos no respetivo relatório anexo.
c) Notificar a entidade para apresentar os documentos de habilitação exigidos
pelo artigo 81.º do CCP e ponto 12.º do Ofício Convite, no prazo de 5 dias.
d) Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com a proposta
elaborada pelos serviços administrativos desta Freguesia. (Proposta n.º 12S/2019).
Aprovada por unanimidade

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

Deliberação n.º 230/2019: Adjudicação à empresa KSR – Brindes Publicitários,
Lda., para aquisição de 500 vasos biodegradáveis com sementes de petúnia com
logo a 1 cor, com um montante máximo de despesa de € 639,29 (seiscentos e
trinta e nove euros e vinte e nove cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º
23-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 231/2019: Retificação da deliberação n.º 204/2019, de 12 de
março, e do respetivo cabimento (com o n.º 1098), no sentido de passar a
constar o valor de 25.000 € (vinte e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, valor correto do procedimento de podas de arvoredo a lançar
(Proposta n.º 23-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 232/2019: Aprovação da integração da estagiária Erasmus da
Polónia - Katarzyna Kowalczyk no quadro de protocolo com a SPIN (Proposta n.º
74-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 233/2019: Adjudicação à empresa Nova Energia – Sistemas
Elétricos, Lda. para aquisição de armaduras para lâmpadas, para colocação na
EB Nuno Cordeiro, com um montante máximo de despesa de € 316,60 (trezentos
e dezasseis euros e sessenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 75E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 234/2019: Adjudicação à empresa KSR – Brindes Publicitários,
Lda., para aquisição de 288 t-shirts para oferta em referência ao Projeto “Quem
Bem Me Quer” em parceria com o Centro de Saúde do Lumiar, com um montante
máximo de despesa de € 343,91 (trezentos e quarenta e três euros e noventa e
um cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 76-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 235/2019: Adjudicação à empresa IKEA Portugal – Móveis e
decoração, para aquisição de armários para o CAF de Telheiras, com um
montante máximo de despesa de € 260,00 (duzentos e sessenta euros), já com
IVA incluído (Proposta n.º 77-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 236/2019: Atribuição de subsídio à Associação de Pais do JI de
Telheiras, com um montante de € 1.000,00 (mil euros) para o projeto de música
na escola (Proposta n.º 78-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 237/2019: Atribuição de subsídio à Associação da Escola Básica
2,3 de Telheiras, com um montante de € 1.000,00 (mil euros) (Proposta n.º 79E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 238/2019: Adjudicação à empresa Termoventil, Lda. da
reparação de termoacumulador e manutenção de ar condicionado para o CAF da
Quinta dos Frades € 212,12 (duzentos e sessenta euros), já com IVA incluído
(Proposta n.º 80-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 239/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para realizar 7
Workshops do Jogo INCLU nas Componentes de Apoio à Família e no Centro de
Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha, com Susana Magalhães da Costa,
portador do NIF 228986117, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de € 430,50 (quatrocentos e trinta euros e cinquenta
cêntimos) a que acresce IVA, à taxa legal em vigor se devido (Proposta n.º 81E/2019).
Aprovada por unanimidade

84

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 março de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

