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ATA N.º 33/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 10 de setembro de 2019
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, reuniu
a Junta de Freguesia do Lumiar na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156, na 95.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, e
a vogal Elsa Fragata 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 da sua participação no Encontro das Associações de Base
Local realizado na Ameixoeira, relativo a temática do Estatuto do Dirigente Associativo.

1.2. O Presidente e o Vogal Henrique Sá Melo deram nota da reunião mantida com a
Agrobio, a propósito da gestão do Mercado do Lumiar e da programação de atividades.

2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 728/2019: Retificação da Deliberação n.º 698/2019, de 6 de
fevereiro, e do respetivo compromisso com o n.º 3706, no sentido de passar a
constar o valor de 4.277,31 (quatro mil, duzentos e setenta e sete euros e trinta e
um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, valor correto da adjudicação
de serviços de manutenção e limpeza do Mercado do Lumiar, para os meses de
julho, agosto e setembro, à Aromalimpa, Lda. (Proposta n.º 19-ECON/2019).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1. Deliberação n.º 729/2019: Atribuição de Fundo de Emergência Social, no âmbito
da necessidade de pagamento de caução de casa arrendada de residente na
Freguesia, identificada na proposta respetiva, com um montante máximo de
despesa de € 1.000,00 (mil euros) (Proposta n.º 79-S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 730/2019: Adjudicação à empresa RV PRO, Lda. dos fadistas
António Pinto Basto e Teresa Tapadas para comemorar o Dia Internacional do
Idoso, com um montante máximo de despesa de € 2.829,00 (dois mil oitocentos e
vinte e nove euros). (Proposta n.º 80-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.

Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo

4.1.

Deliberação n.º 731/2019: Retificação das deliberações n.ºs 708/2019, 709/2019
e 710/2019, todas de 6 de fevereiro de 2019, no sentido de passar a constar os
meses de agosto, setembro e outubro. (Proposta n.º 56-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

5.1. Deliberação n.º 732/2019: Adjudicação à empresa Roadwork, Lda., por motivos
de urgência imperiosa, a aquisição de serviços de reparação de rotura de água no
Jardim de Infância do Lumiar, com um montante máximo de despesa de € 584,25
(dois mil oitocentos e vinte e nove euros). (Proposta n.º 197-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.2. Deliberação n.º 733/2019: Adjudicação à empresa Topeca, Lda. a aquisição de
cortiça para a parede do gabinete de Educação, com um montante máximo de
despesa de € 60,89 (sessenta euros e oitenta e nove cêntimos). (Proposta n.º 198E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 734/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. a
aquisição de serviços de reparações na EB Padre Rocha e Melo, com um montante
máximo de despesa de € 344,40 (trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta
cêntimos). (Proposta n.º 199-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 735/2019: Adjudicação à empresa ENOR, Lda. a aquisição de
serviços de instalação de novo limitador de velocidade no elevador do Jardim de
Infância Alto da Faia, com um montante máximo de despesa de € 1.771,20 (mil
setecentos e setenta e um euros e vinte cêntimos). (Proposta n.º 200-E/2019).
Aprovada por unanimidade

5.5. Deliberação n.º 736/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação de serviços
em funções públicas, na modalidade de tarefa, para monitorização de atividades
e crianças da atividade CAF 2019 durante o período de 1 de setembro a 31 de
dezembro, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa, a celebrar com Ana Margarida Costa Pinto (NIF: 243883854), com
uma despesa máxima de € 3.200,00 (três mil e duzentos euros), mais IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, sendo o pagamento mensal de € 800,00 (oitocentos
euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 201-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

6.1. Deliberação n.º 737/2019: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio às atividades desportivas na modalidade de Futebol 11 para
a época de 2019/2020, no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) (Proposta n.º 67D/2019)
Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
7.1. Deliberação n.º 738/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, ao
Luís Filipe Nunes Calisto, no valor reclamado de € 184,50 (cento e oitenta e quatro
euros e cinquenta cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo acidente
provocado pela operação de deservagem desta Junta, ocorrido na Rua Luís Pastor
de Macedo, do dia 3 de julho de 2019 (Proposta n.º 54-LHU/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 pela Secretária, Patrocínia César.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 10 de setembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

