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ATA N.º 42/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 12 de novembro de 2019
Aos doze dias 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 104.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 Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Os vogais Elsa Fragata
e Henrique Sá Melo justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada
a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1.

Informações

1.1. O executivo fez o balanço das atividades comemorativas do São Martinho realizadas
na Freguesia, nomeadamente na Quinta do Olival, em Telheiras, na sede da Freguesia e
no Lar Militar da Cruz Vermelha e que contaram com a organização e apoio da Freguesia.
1.2. O vogal do Desporto e o Presidente descreveram ainda brevemente o resultado da
12.ª Corrida Luzia Dias, realizada no dia 10 de novembro no percurso habitual pela
Freguesia, numa organização conjunta da Freguesia do Lumiar, da Associação de
Moradores do Bairro da Cruz Vermelha e da Academia 1 de Junho de 1893.
1.3. O Presidente deu ainda nota da reunião mantida com a Sociedade Portuguesa do
Estudo das Aves, bem como da sua presença na evocação do movimento Bauhaus na
Escola Alemã de Lisboa, por ocasião do respetivo centenário e no lançamento do livro
do Professor António Coimbra de Mattos, realizada no Auditório da Biblioteca Orlando
Ribeiro, em parceria com a Associação Identidades e Afetos e com a Sociedade
Portuguesa de Psicossomática.
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2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 930/2019 Adjudicação à empresa AEDREL – Associação de
Estudos de Direito Regional e Local, Lda. para aquisição de assinatura anual da
Revista das Freguesias, com um montante máximo de despesa de € 20,00 (vinte
euros). (Proposta n.º 17-P/2019).
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 931/2019 Adjudicação à Comunidade Hindu de Portugal, para
pagamento de lanche do Concerto Coral “Cantar Liberdade”, com um montante
máximo de despesa de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). (Proposta n.º 98C/2019).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 932/2019 Adjudicação à empresa TECNOPROGRESSO - Obras
Públicas e Construção Civil, Lda., reparação da barra de apoio para deficientes e
substituição de azulejos da casa-de-banho do R/C da UTIL, com um montante
máximo de despesa de € 227,55 (duzentos e vinte e sete euros e cinquenta e cinco
cêntimos). (Proposta n.º 15-UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 933/2019 Adjudicação à empresa UTS – Viagens e Serviços, S.A.,
para aquisição de serviços de transporte para visita de estudo a Coimbra, no
âmbito da disciplina de História de Portugal, com um montante máximo de
despesa de € 460,00 (quatrocentos e sessenta euros). (Proposta n.º 16UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas subscritas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 934/2019: Adjudicação à empresa Editora Hogrefe, Lda. para
aquisição (1) Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Coimbra; (1) Agressão e
Violência Escolar, AVE, 100 fls; (1) Licença de Correção online para AVE, com um
montante máximo de despesa de até € 1.904,45 (mil novecentos e quatro euros e
quarenta e cinco cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 114S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 935/2019: Adjudicação aos CTT, para aquisição de 350
selos/postais BIP/ZIP - Ocupacidade, com um montante máximo de despesa de até
€ 185,50 (cento e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), já com IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 115-S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.3. Deliberação n.º 936/2019: Adjudicação à empresa HK Kidzania Escolas, para
aquisição de prémio de participação – Ação Comunitária Bem Vindos ao Olival,
com um montante máximo de despesa de até € 171,70 (cento e setenta e um
euros e setenta cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 116S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

4.1. Deliberação n.º 937/2019: Atribuição de subsídio à Associação de Pais Quinta dos
Frades, para apoio às atividades pedagógicas e de ocupação de tempos livres, com
um montante máximo de despesa de € 325,00 (trezentos e vinte e cinco euros).
(Proposta n.º 259-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.2. Deliberação n.º 938/2019: Adjudicação à empresa Webdados, Lda. para aquisição
de quadro de porcelana branca, para sala de aula da EB Nuno Cordeiro, com um
montante máximo de despesa de € 213,56 (duzentos e treze euros e cinquenta e
seis cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 260-E/2019).
Aprovada por unanimidade

4.3. Deliberação n.º 939/2019: Aprovar a abertura do procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para reparações gerais no Agrupamento
de Escolas do Alto do Lumiar - Escola Básica n.º 1 e Jardim de Infância Padre Rocha
e Melo, no Lumiar, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa €
5.470,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta euros), acrescido de IVA, à taxa legal
em vigor (CP n.º8/2019), aprovar convite às entidades Perfeito Perímetro,
Tecnoprogresso, Agreen, C2DL e Estrela do Norte – Engenharia e Construção e
designar o júri do procedimento integrando Paula Santos (Presidente), Joana Melo
Antunes e Nuno Gomes (vogais) e Cláudia Ferreira e Paulo Ribeiro (suplentes)
(Proposta n.º 261-E/2019)
Aprovada por unanimidade
4.4. Deliberação n.º 940/2019: Aprovar a integração no Centro de Artes e Formação
do Bairro da Cruz Vermelha das estagiárias Máxime Kaikinger e Latifa Ait Ouarab
no quadro de programas de mobilidade europeia Erasmus. (Proposta n.º 262E/2019).
Aprovada por unanimidade

4.5. Deliberação n.º 941/2019: Aprovar a integração do voluntário Christodoulos
Tziampazis no CAF de Telheiras, no quadro de programas de mobilidade europeia
Erasmus. (Proposta n.º 263-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas subscritas pela vogal Pedro Saraiva

5.1. Deliberação n.º 942/2019: Adjudicação à empresa Treemworld, Lda. para
aquisição de serviços para várias reparações da Roçadora e Sopradores Sthil, com
um montante máximo de despesa de € 500,34 (quinhentos euros e trinta e quatro
cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 81-LHU/2019)
Aprovada por unanimidade
5.2. Deliberação n.º 943/2019: Autorizar o pagamento a título de indemnização a José
Luiz Ferrão da Silva, no valor reclamado de € 100,00 (cem euros), derivada de
responsabilidade civil pelo risco decorrente de atividade especialmente perigosa,
na sequência da projeção de gravilha, no decurso da execução de trabalhos de
deservagem da via pública na Rua Fernando Curado Ribeiro, pelas 15h 30m, do dia
30 de outubro de 2019 (Proposta n.º 82-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, 12 de novembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

