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ATA N.º 37/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 15 de outubro de 2019
Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em reunião pública, na respetiva sede, sita na
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 99.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. A
vogal Elsa Fragata 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 de trabalhos
reservado para o efeito.

2.
Informações
2.1. O Presidente deu nota das reuniões mantidas na semana anterior com a Refood
Telheiras, com os CTT e com a Academia Portuguesa de Artes Musicais.
2.2. O executivo fez o balanço das atividades culturais do fim-de-semana, a edição de
2019 do Trampolim, em colaboração com a Associação Gerador, e a 3.ª edição da Birra
da Cerveja.
2.3. Foi ainda dado nota da comemoração do 10.º aniversário da Associação para a
Memória do Holocausto – MemoShoá, bem como da realização da edição de 2019 do
Fórum Fantástico na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro.
2.4. Finalmente, o Vogal Pedro Saraiva deu nota da realização de simulacro na Escola
Alemã de Lisboa, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e com o
Regimento dos Sapadores Bombeiros.
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3.
3.1

Propostas subscritas pelo Presidente
Deliberação n.º 843/2019 Adjudicação à entidade Plano à Vista, Engenharia, Lda.,
para elaboração de um Plano de Evacuação para o concerto da Banda Variações,
na Quinta das Conchas, com um montante máximo de despesa de € 615,00
(seiscentos e quinze euros). (Proposta n.º 94-C/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2

Deliberação n.º 844/2019 Adjudicação à AMARNAVE – Serviços Marítimos, Lda.,
para aluguer de tenda para o evento Fórum Fantástico, com um montante máximo
de despesa de € 485,85 (quatrocentos e oitenta e cinco euros e oitenta e cinco
cêntimos). (Proposta n.º 95-C/2019).
Aprovada por unanimidade

3.4. Deliberação n.º 845/2019: Aprovar a abertura de sorteio tendo em vista a
atribuição de lugares de venda ambulante ocasional de castanhas assadas, de 4 de
novembro de 2019 a 31 de março de 2020, junto ao Centro Comercial do Lumiar,
sito na Rua Cordeiro Ferreira no largo da entrada principal, frente do Mercado do
Lumiar, sito na Estrada da Torre perto da paragem da Carris, e junto da entrada do
Metro de Telheiras, sito no Jardim Professor Francisco Caldeira Cabral, para a
venda de castanhas assadas nos termos propostos na minuta de aviso do sorteio
que consta em anexo à presente proposta e da mesma faz parte integrante.
(Proposta n.º 23-ECON/2019).
Aprovada por unanimidade
4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1. Deliberação n.º 846/2019: Adjudicação a António José Moreira, Lda., para
aquisição de 10m2 de mosaico exterior, com um montante máximo de despesa
de € 147,60 (cento e quarenta e sete euros e sessenta cêntimos) (Proposta n.º
94-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.2. Deliberação n.º 847/2019: Adjudicação a Elvina Confeitaria da aquisição de 225
pães com chouriço para o Magusto, com um montante máximo de despesa de
124,02 € (cento e vinte e quatro euros e dois cêntimos) já com IVA incluído
(Proposta n.º 95-S/2019).
Aprovada por unanimidade
4.3. Deliberação n.º 848/2019: Adjudicação a Pingo Doce de Telheiras, para
aquisição de refeições para a atividade da Quinta do Olival/BIP ZIP, com um
montante máximo de despesa de 115,00 € (cento e quinze euros) já com IVA
incluído (Proposta n.º 96-S/2019).
Aprovada por unanimidade
4.4. Deliberação n.º 849/2019: Adjudicação aos CTT, para aquisição de 350
selos/postais no âmbito do projeto BIP ZIP, com um montante máximo de
despesa de 178,50 € (cento e setenta e oito euros e cinquenta cêntimos) já com
IVA incluído (Proposta n.º 97-S/2019).
Aprovada por unanimidade
4.5. Deliberação n.º 850/2019: Atribuição de subsídio ao Lar Militar da Cruz
Vermelha, para apoio à Festa de Natal, com um montante máximo de despesa
de 500,00 € (quinhentos euros) já com IVA incluído (Proposta n.º 98-S/2019).
Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1.

Deliberação n.º 851/2019: Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de revisão legal de contas
da Freguesia do Lumiar relativas aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, a celebrar
com Ana Cláudia Gonçalves Lourenço Gomes, com o preço contratual de €
26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal
em vigor, de 23%, e com um prazo de execução de 38 (trinta e oito) meses, nos
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termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante e notificar a adjudicatária para a apresentação
dos documentos de habilitação (AD 29/2019) (Proposta n.º 93-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 852/2019 Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de instalação de iluminação de Natal, para o
período compreendido entre 10/12/2019 e 7/1/2020, por consulta prévia, com
um montante máximo de despesa de€ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 58-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 853/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Bruno Edgar Preto Correia Trincheiras Coelho, no valor reclamado de € 2.361,99
(dois mil trezentos e sessenta e um euros e noventa e nove cêntimos), derivada
de responsabilidade civil provocado pela queda de ramos de árvore na Praça
Rainha Santa, do dia 27 de maio de 2019 (Proposta n.º 59-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 854/2019: Retificação da deliberação de 6 de setembro de 2019
e do compromisso n.º 3767 no sentido de passar a constar o valor de 693,60 €
(seiscentos e noventa e três euros e sessenta cêntimos), já com o IVA à taxa legal
em vigor. (Proposta n.º 60-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 855/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Cristiana Vanessa Sousa Coito, no valor reclamado de € 335,69 (trezentos e
trinta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos), derivada de responsabilidade
civil pela queda de um ramo de árvore na Rua Prof. Armindo Monteiro, nas
traseiras do lote 6, do dia 01 de julho de 2018 (Proposta n.º 61-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.6.

Deliberação n.º 856/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Marta Cruz Bernardino, no valor reclamado de € 177,29 (cento e setenta e sete
euros e vinte e nove cêntimos), derivada de responsabilidade civil provocada
pela queda de um ramo de árvore na Praceta Prof. José Conde no Lumiar, do dia
23 de junho de 2019 (Proposta n.º 62-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 857/2019: Anulação da Deliberação n.º 805/2019, de dia 1 de
outubro, por repetição de deliberação anterior com o mesmo objeto (Proposta
n.º 234-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 858/2019: Adjudicação à empresa C2DL, Lda., para reparação
do placard e colocação de cortiça na EB Quinta dos Frades, com um montante
máximo de despesa de € 270,60 (duzentos e setenta euros e sessenta cêntimos).
(Proposta n.º 235-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 859/2019: Adjudicação à empresa C2DL, Lda., para aquisição de
ardósia para o recreio da EB Alto da Faia, com um montante máximo de despesa
de € 1.222,62 (mil duzentos e vinte e dois euros e sessenta e dois cêntimos).
(Proposta n.º 236-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 860/2019: Adjudicação à empresa AKI BRICODIS, SA para
aquisição de materiais diversos para o Halloween para a CAF da EB1 de Telheiras,
com um montante máximo de despesa de € 120,00 (cento e vinte euros).
(Proposta n.º 237-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.5.

Deliberação n.º 861/2019: Adjudicação à empresa Casa Shao, Lda., para
aquisição de material para o Halloween, com um montante máximo de despesa
de € 100,00 (cem euros). (Proposta n.º 238-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 862/2019: Atribuição de subsídio à Associação de Pais da
Quinta dos Frades, para aquisição de abóboras para o Halloween, no valor de
100,00 € (cem euros). (Proposta n.º 239-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 863/2019: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para monitorização de atividades e crianças da atividade CAF´S 2019 durante o
período de 17 de outubro a 31 de dezembro, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa, a celebrar com Cristiano
Alberto das Dores Pinto (NIF: 272083259), com uma despesa máxima de €
2.000,00 (dois mil 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 240-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 864/2019: Aprovar a homologação da Adenda ao Protocolo de
Colaboração da Componente de Apoio à família referente ao ano letivo
2018/2019. (Proposta n.º 241-E/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, 15 de outubro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

