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ATA N.º 23/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 14 de junho de 2019
Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas treze horas e quinze
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, na 85.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Henrique Sá Melo e Pedro Saraiva. A Secretária, Patrocínia César, e os vogais Elsa
Fragata e Pedro Ângelo 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 a Paróquia do Lumiar
e com residentes da envolvente a respeito da intervenção na Estrada do Lumiar e das
necessidades sentidas em matéria de circulação e acessos, bem como das diligências em
curso com a UIT – Norte para assegurar uma harmonização das necessidades registadas.

1.2. O executivo fez o balanço do primeiro fim-de-semana das atividades enquadradas
nas Festas da Freguesia. Foi igualmente discutido o andamento dos preparativos para
as atividades para o público escolar e infantil a organizar nos meses de julho e agosto.

2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 509/2019: Adjudicação à ALTASPOT Unipessoal, Lda. de serviços
para preparação de refeições no âmbito do Festival MURO, com um montante
máximo de despesa de € 3.275,30 (três mil, duzentos e setenta e cinco euros e
trinta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 55-C/2019)
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 510/2019: Adjudicação à Roadwork a aquisição de serviços de
apoio à 1.ª fase das Festas do Lumiar 2019, com um montante máximo de despesa
de € 6.125,40 (seis mil, cento e vinte e cinco mil euros e quarenta cêntimos), já
com IVA incluído (Proposta n.º 56-C/2019)
Aprovada por unanimidade
2.3. Deliberação n.º 511/2019: Adjudicação à Polícia de Segurança Pública a aquisição
de serviços para presença durante as Festas do Lumiar 2019, com um montante
máximo de despesa de € 573,10 (quinhentos e setenta e três euros e dez cêntimos)
(Proposta n.º 57-C/2019)
Aprovada por unanimidade
2.4. Deliberação n.º 512/2019: Adjudicação à empresa KSR – Brindes Publicitários,
Lda a aquisição de 50 t-shirts para o Coro Rock do Lumiar, com um montante
máximo de despesa de € 190,65 (cento e noventa euros e sessenta e cinco
cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 58-C/2019)
Aprovada por unanimidade
2.5. Deliberação n.º 513/2019: Adjudicação à empresa Luzeiro – Soluções
Audiovisuais a aquisição de vários consumíveis específicos para o funcionamento
do ABMOR, com um montante máximo de despesa de € 1.466,71 (mil,
quatrocentos e sessenta e seis euros e setenta e um cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 59-C/2019)
Aprovada por unanimidade
2.6. Deliberação n.º 514/2019: Adjudicação à empresa Grupo Vendap do aluguer de
WC para apoio a arraial em curso na Rua Prof. João Barreira, com um montante
máximo de despesa de € 233,70 (duzentos e trinta e três euros e setenta
cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 60-C/2019)
Aprovada por unanimidade
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2.7 Deliberação n.º 515/2019: Adjudicação à Polícia de Segurança Pública a aquisição
de serviços para presença durante as Festas do Lumiar 2019 – 2.ª adenda para
presença no Mercado do Lumiar das 00h00 de 14 de junho até às 12h de 15 de
junho de 2019, com um montante máximo de despesa de € 343,86 (trezentos e
quarenta e três euros e oitenta e seis cêntimos) (Proposta n.º 61-C/2019)
Aprovada por unanimidade

2.7. Deliberação n.º 516/2019: Atribuição de subsídio à Associação APARM –
Academia Portuguesa de Artes Musicais de apoio ao à Temporada de Órgão da
Igreja de São João de Brito, com um montante máximo de despesa de € 12.325,00
(doze mil, trezentos e vinte e cinco euros) (Proposta n.º 62-C/2019)
Aprovada por unanimidade
3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1

Deliberação n.º 517/2019: Adjudicação a Ana Sofia da Costa (Prim’Art) a
aquisição de serviços de confeção do bolo do 48.º aniversário do Lar Militar da
Cruz Vermelha, com um montante máximo de despesa de € 150,00 (cento e
cinquenta euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 41S/2019)
Aprovada por unanimidade

3.2

Deliberação n.º 518/2019: Adjudicação à empresa Ideias e Comunicar a aquisição
de 300 postais, com um montante máximo de despesa de € 330,00 (trezentos e
trinta euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 42-S/2019)
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 519/2019: Anulação da deliberação n.º 488, de 7 de junho de
2019, devido a identificação de lapso conducente a duplicação da proposta
(Proposta n.º 65-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 520/2019: Adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de
serviços de revisão legal de contas da Freguesia do Lumiar, nos termos definidos
por deliberação da Assembleia de Freguesia do Lumiar, relativa ao período de 1
de outubro de 2018 a 30 de abril de 2019, com Ana Cláudia Gomes Lourenço
Gomes (inscrita na OROC com o n.º 1038), com um montante máximo de
despesa de € 4.900 (quatro mil e novecentos euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 66-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

4.2

Deliberação n.º 521/2019: Aprovar as conclusões contantes do relatório final
elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante,
e:
a) Propor a admissão da proposta apresentada pela Entidade Concorrente
BARRAQUEIRO, TRANSPORTE S.A.;
b) Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para atividades da programação Junta-te ao Verão
2019, a celebrar com a entidade Concorrente Sociedade BARRAQUEIRO,
TRANSPORTE S.A., NIPC 500 151 997, pelo preço contratual de € 58.130,00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos propostos no respetivo
relatório final.
c) Notificar as entidades Concorrentes da decisão de adjudicação à
BARRAQUEIRO, TRANSPORTE S.A.;
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d) Notificar a entidade BARRAQUEIRO, TRANSPORTE S.A. para apresentar os
documentos de habilitação exigidos no termos do disposto no artigo 81.º do
Código dos Contratos Públicos e ponto 12.º do Ofício Convite;
e) Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com a proposta
elaborada pelos serviços administrativos desta Junta.
(Proposta n.º 144-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1.

Deliberação n.º 522/2019: Adjudicação à Polícia de Segurança Pública a
aquisição de serviços de apoio à 20.ª edição do Passeio de Cicloturismo inserido
nas Festas da Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 608,42
(seiscentos e oito euros e quarenta e dois cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 43-D/2019).
Aprovada por unanimidade

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 pelo Tesoureiro, Artur Reis, na
ausência da Secretária. E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada
a reunião.

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 14 de junho de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

