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ATA N.º 40/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 5 de novembro de 2019
Ao dia cinco do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 102.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, 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.

Informações

1.1. O executivo avaliou a abertura da nova Carreira de Bairro que servirá o território da
Freguesia do Lumiar, assegurando o acesso do Alto do Lumiar ao centro do Lumiar, com
o número 41B.
1.2. O vogal Henrique Sá Melo deu nota da reunião mantida com a ANACOM para
preparar a modificação do canal de transmissão da Televisão Digital Terrestre., tendo o
Presidente dado ainda nota do acompanhamento da revisão do estacionamento e
circulação na Estrada do Desvio com a EMEL e com o Departamento Municipal de
Mobilidade.

2.

Propostas subscritas pela Secretária

2.1. Deliberação n.º 911/2019: Adjudicação a Pingo Doce a aquisição de 50
(cinquenta) cabazes de Natal, com um montante máximo de despesa de até €
1.900,00 (mil e novecentos euros), já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
108-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 912/2019: i) Retificação do cabimento 1883, anexo à proposta n.º
26-S/2019, que deu origem à deliberação 368/2019, de 15 de maio de 2019, no
sentido de passar a constar o valor de € 7.125,00 acrescido de IVA à taxa legal em
vigor; e ii) Retificação do compromisso n.º 2183, anexo à proposta n.º 31-S/2019,
que deu origem à deliberação n.º 417/2019, de 28 de maio de 2019, no sentido de
passar a constar o valor € 7.125,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 109-S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

3.1. Deliberação n.º 913/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. a
aquisição de serviços de reparações diversas na Escola Básica do Alto da Faia, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
639,60 (seiscentos e trinta e nove euros e sessenta cêntimos), já com IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 252-E/2019).
Aprovada por unanimidade
3.2. Deliberação n.º 914/2019: Adjudicação à empresa 24 Horas Alerta, Lda. a
aquisição de serviços de reparação da rotura na cozinha da Escola Básica de
Telheiras, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 221,40 (duzentos e vinte e um euros e quarenta cêntimos) já com
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 253-E/2019).
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 915/2019: Adjudicação à Federação Portuguesa de Xadrez a
aquisição de 4 (quatro) tabuleiros de Xadrez para o CAF do Bairro da Cruz
Vermelha, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 52,99 (cinquenta e dois euros e noventa e nove cêntimos), já com
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 254-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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3.4. Deliberação n.º 916/2019: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. a aquisição de
serviços de colocação de rede exterior no Jardim de Infância de Telheiras, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
1.045,50 (mil e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), já com IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 255-E/2019).
Aprovada por unanimidade

3.5. Deliberação n.º 917/2019: Aprovar a atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas Lindley Cintra, para apoio à aquisição de cabazes de Natal, com um
montante máximo de despesa de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) (Proposta
n.º 256-E/2019).
Aprovada por unanimidade

3.6. Deliberação n.º 918/2019: Anulação da Deliberação n.º 765/2019, aprovada na
reunião de 25 de setembro de 2019, cujo valor se revelou insuficiente para a
aquisição pretendida, visto que a correspondente proposta com o valor necessário
foi entretanto aprovada na reunião de 8 de outubro de 2019 (Proposta n.º 257E/2019).
Aprovada por unanimidade

3.7. Deliberação n.º 919/2019: Anulação da Deliberação n.º 860/2019, aprovada na
reunião de 15 de outubro de 2019, por corresponder a repetição de proposta já
aprovada em reunião anterior (Proposta n.º 258-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

4.1. Deliberação n.º 920/2019: Adjudicação aos Paramédicos PCI, a aquisição de
serviços de ambulância para o dia da prova – 12.ª Edição da Corrida Luzia Dias, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
250,00 (duzentos e cinquenta euros), já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 76-D/2019).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 921/2019: Autorização do pagamento à PSP-Polícia de Segurança
Pública – Divisão de Trânsito, da taxa devida pela emissão de parecer relativo à
realização da 12.ª Edição da Corrida Luzia Dias, no valor de € 18,42 (dezoito euros
e quarenta e dois cêntimos). (Proposta n.º 77-D/2019).
Aprovada por unanimidade

4.3. Deliberação n.º 922/2019: Adjudicação à PSP - Polícia de Segurança Pública –
Divisão de Trânsito o serviço de policiamento da 12.ª Edição da Corrida Luzia Dias,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa
de € 3.336,54 (três mil trezentos e trinta e seis euros e cinquenta e quatro
cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 78-D/2019).
Aprovada por unanimidade

4.4. Deliberação n.º 923/2019: Aprovar a atribuição do subsídio aos Rangers de
Telheiras, para apoio ao funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo do Alto da
Faia - outubro, com um montante máximo de despesa de € 1.100,00 (mil e cem
euros). (Proposta n.º 79-D/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, 5 de novembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

