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ATA N.º 25/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 25 de junho de 2019
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas vinte 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 87.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Henrique Sá Melo. Os vogais Elsa Fragata, Pedro
Ângelo e 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 deu nota ao executivo do decurso das atividades do fim-de-semana
anterior, em particular da parceria com a Associação Espaço Mundo para realização de
uma atividade comunitária junto da sua sede.

1.2. No quadro das atividades do mês de junho, foi sublinhada pelo Presidente a
importância de afinar os procedimentos de licenciamento de atividades na Quinta das
Conchas com o Município, atenta a alteração da interpretação estabilizada nesta
matéria que foi introduzida recentemente, de forma a garantir celeridade nos
procedimentos.

1.3. O executivo avaliou ainda os preparativos em curso para as atividades de ocupação
de tempos livres promovidas pela Freguesia, e discutiu as medidas em preparação na
área da higiene urbana, nomeadamente no que se refere ao reforço de pessoal.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 550/2019: Autorização para assinatura do Termo de Adesão
(Renovação presencial do Cartão de Cidadão) ao Protocolo celebrado entre a
Agência para a Modernização Administrativa, I.P., o Instituto dos Registos e do
Notariado, I.P. e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.
para a definição das condições de instalação e funcionamento de serviços de
receção dos pedidos de renovação d0 Cartão de Cidadão nos Espaços Cidadão.
(Proposta n.º 14-P/2019)
Aprovada por unanimidade

2.1. Deliberação n.º 551/2019: Aquisição de serviços de manutenção e limpeza para o
Mercado do Lumiar para um período de 3 (três) meses (abril, maio e junho), à
empresa Aromalimpa, Limpezas Industriais S.A., no valor de € 4.277,31 (quatro
mil duzentos e setenta e sete euros e trinta e um cêntimos): (Proposta n.º 12Econ/2019).
Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 552/2019: 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 4-MK/2019).
Aprovado por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 553/2019: Adjudicação a Prestibel - Empresa de Segurança, S.A.
a aquisição de serviços extraordinários de segurança no Museu Nacional do Traje
para a Noite de fados 2019, com um montante máximo de despesa de € 305,65
(trezentos e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 64-C/2019)
Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas subscritas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 554/2019: Apoio a munícipe melhor identificado/a no texto da
proposta, no âmbito do Fundo Emergência Social para acorrer a despesas de
educação e saúde pendentes, com um montante máximo de despesa de € 900,00
(novecentos euros) (Proposta n.º 46-S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.2

Deliberação n.º 555/2019: Anulação da Deliberação n.º 525, de 21 de junho de
2019, devido a identificação de lapso conducente a duplicação da proposta e
proceder às diligências necessárias para descabimentar a despesa. (Proposta n.º
47-S/2019)
Aprovada por unanimidade

4.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo

4.1

Deliberação n.º 556/2019: Revogar a decisão de contratar aprovada pela
Deliberação n.º 370/2019 da Junta de Freguesia do Lumiar, de 15 de maio de 2019,
e proceder às diligências necessárias para descabimentar a despesa. (Proposta n.º
68-SA/2019)
Aprovada por unanimidade

4.2

Deliberação n.º 557/2019: Abertura do procedimento tendente à celebração 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 maio de 2019 a 30 de junho de 2022, com Ana
Cláudia Gonçalves Lourenço Gomes (inscrita na OROC com o n.º 1038), com um
montante máximo de despesa de € 26.600 (vinte e seis mil e seiscentos euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 69-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

5.1

Deliberação n.º 558/2019: Adjudicação para aquisição de serviços de serviços de
restauração, para identificação dos participantes das atividades da Programação
da Junta de Freguesia do Lumiar para o Verão de 2019, por ajuste direto, à
empresa Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação S.A., com um
montante máximo de despesa de € 7.253,65 (sete mil duzentos e cinquenta e três
euros e sessenta e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor – AD
23/2019 (Proposta n.º 149-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2

Deliberação n.º 559/2019: Adjudicação à empresa Biobrotar - Viveiros de plantas
biológicas e serviços, Lda. (NIPC 510131972), a aquisição de terra e plantas Atividade Junta-te ao Verão - Junta-te ao Verão 2019, com um montante máximo
de despesa de € 28,45 (vinte e oito euros e quarenta e cinco cêntimos) já com IVA
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 150-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3

Deliberação n.º 560/2019: Adjudicação à empresa Science4you SA (NIPC
508457467), a aquisição de 2 ateliers Science 4 you - Junta-te ao Verão 2019, com
um montante máximo de despesa de € 500,00 (quinhentos euros), já com IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 151-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4

Deliberação n.º 561/2019: Adjudicação à Associação Escola do Sentir (NIPC
515152935), a aquisição de 6 sessões emoções - Junta-te ao Verão 2019, com um
montante máximo de despesa de € 90,00 (noventa euros) já com IVA à taxa legal
em vigor (Proposta n.º 152-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.5

Deliberação n.º 562/2019: Adjudicação à empresa A Ilha do Nunca, Unipessoal,
Lda. (NIPC 514350520), a aquisição da animação para a festa final de 12 de julho Junta-te ao Verão 2019, com um montante máximo de despesa de € 90,00
(noventa euros) já com IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 153-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.6

Deliberação n.º 563/2019: Adjudicação à empresa Bilbex, Unipessoal, Lda. (NIPC
513955968), a aquisição de aulas de hip hop para a festa final de 19 de julho Junta-te ao Verão 2019, com um montante máximo de despesa de € 461,25
(noventa quatrocentos e sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos) já com IVA
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 154-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.7

Deliberação n.º 564/2019: Adjudicação à empresa Termoventil (NIPC
500282773), a aquisição de serviços de reparação da caldeira da Escola da Quinta
dos Frades, com um montante máximo de despesa de € 808,74 (oitocentos e oito
euros e setenta e quatro cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º
155-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 565/2019: Adjudicação a MODELO CONTINENTE
HIPERMERCADOS, S.A., a aquisição de águas e alimentação confecionada, para
reforço alimentar nos ensaios e espetáculos, dos 55 participantes no Musical
Vale Tudo e espetáculo de fim de ano Express’Arte, que serão apresentados
respetivamente nos dias 5 e 7 de julho de 2019, no Auditório da Biblioteca
Orlando Ribeiro, com um montante máximo de despesa de € 350,00 (trezentos
e cinquenta euros, já com IVA incluído (Proposta n.º 156-E/2019)
Aprovada por unanimidade
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6.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1

Deliberação n.º 566/2019: Adjudicação à empresa OBRAS MODERADAS –
Construções e Remodelações, Lda. (NIPC: 505322455) a execução dos trabalhos
complementares em execução de contrato de delegação e competências com o
Município de Lisboa, de substituição das chapas de revestimento do pavilhão
“Open Play", implantado no Alto da Faia, adquiridas em 2003 pela CML, que não
cumpriam com as novas regulamentações sobre a matéria, nomeadamente a sua
espessura para efeitos de prevenção de incêndios, sob pena do pavilhão não ter
os requisitos exigidos para a obtenção dos licenciamentos necessários para a sua
utilização, nomeadamente junto da ANPC (AD n.º 55/2016), com um montante
máximo de despesa de € € 75.561,20 (setecentos e cinquenta euros), acrescido
de IVA, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 56-D/2019).
Aprovada por unanimidade

7.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva

7.8.

Deliberação n.º 567/2019: Adjudicação à empresa Melfa – Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, Lda. (NIPC: 502792531) a aquisição de peças para
roçadoras, com um montante máximo de despesa de € 132,54 (cento e trinta e
dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 39-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade

7.9.

Deliberação n.º 568/2019: Adjudicação à empresa Justino Gomes Bessa &
Filhos, Lda. (NIPC: 502072679) da colocação de 2 pneus na viatura n.º 1813, com
um montante máximo de despesa de € 188,79 (cento e oitenta e oito euros e
setenta e nove cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta
n.º 40-LHU/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, 25 de junho de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

