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ATA N.º 45/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 3 de dezembro de 2019
Aos três dias do mês de dezembro 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 106.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. A Secretária, Patrocínia César, e os vogais Elsa
Fragata 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 apresentou ao executivo o resultado da reunião de articulação com
vários serviços municipais para a preparação de intervenção no lote municipal junto da
Escola Básica de São Vicente de Telheiras, com vista a adaptar o projeto às preocupações
da comunidade escolar e ao levantamento feito pela CML e pela UIT-Norte.
1.2. O Vogal Henrique Sá Melo e o Presidente deram nota dos desenvolvimentos em
torno das empreitadas em curso no Paço do Lumiar, relatando o início de demolições na
Rua Isaac Rabin, a discussão com a EMEL e CML de introdução de zona de
estacionamento junto do Cemitério do Lumiar e o desenvolvimento de projeto para
modificação do sentido de circulação da Azinhaga das Lajes.

2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 989/2019: Adjudicação a Francisco Coito – Comércio de
Assistência e Tecnologia de Eventos, Lda. para reparação do WC do Lagar para a
Feira do Mocho, com um montante máximo de despesa de € 147,60 (cento e
quarenta e sete euros e sessenta cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 103-C/2019).
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 990/2019 Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de apoio logístico à Festa de Natal
2019, por consulta prévia (CP n.º 12/2019) com convite às entidades Roadwork,
Ncsmarketingservice e Benogue, com um montante máximo de despesa de até
1.420,00€ (mil, quatrocentos e vinte euros) a que acresce IVA, se devido, à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 104-C/2019).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 991/2019 Atribuição de subsídio à Associação Gerador no âmbito
da organização conjunta do Trampolim 2019 na Alameda das Linhas de Torres, no
valor de € 15.000,00 (cinquenta euros) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 105-C/2019).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 992/2019: Adjudicação a Encontro de Sons EMAP – Associação
Cultural, para aquisição de serviços de atuação do artista Silvestre Fonseca, com
um montante máximo de despesa de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) já
com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 19-UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade

2.5. Deliberação n.º 993/2019 Aprovação da cabimentação e autorização para
emissão de número compromisso relativo à adjudicação realizada através da
Deliberação n.º 971/2017, a Brain Smash Creative, Lda, que se encontrava
pendente e carece de renovação no presente ano orçamental (Proposta n.º 22P/2019)
Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas subscritas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 994/2019: Revogação da decisão de contratar com a empresa
GEOSTAR relativa à Consulta Prévia n.º 6/2019 (com adjudicação aprovada pela
Deliberação n.º 894/2019, de 30 de outubro), para aquisição de serviços de
turismo para viagem sénior a Santiago de Compostela, por alteração de
circunstâncias sobre a qual assentou a decisão (Proposta n.º 121-S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 995/2019: Adjudicação aos CTT Lumiar, para aquisição de 350
selos/postais no âmbito do Projeto 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 122-S/2019).
Aprovada por unanimidade
3.3. Deliberação n.º 996/2019: Adjudicação à Confeitaria Elvina, Lda., para
fornecimento de doces de Natal para as atividades decorrentes da época, com um
montante máximo de despesa de até € 461,63 (quatrocentos e sessenta e um
euros e sessenta e três cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
123-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

4.1. Deliberação n.º 997/2019: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. para aquisição de
serviços de reparação da porta do contador de gás da EB Quinta dos Frades, com
um montante máximo de despesa de € 430,50 (quatrocentos e trinta euros e
cinquenta cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 280-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.2. Deliberação n.º 998/2019: Adjudicação à empresa Nova Energia, Lda. para
aquisição de lâmpadas e arrancadores para escolas e caf´s, com um montante
máximo de despesa de € 215,99 (duzentos e quinze euros e noventa e nove
cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 281-E/2019)
Aprovada por unanimidade

4.3. Deliberação n.º 999/2019: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro Construções, Lda. para aquisição de serviços de reparação de fechadura da porta
da cozinha da EB Quinta dos Frades, com um montante máximo de despesa de €
196,80 (cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos) já com IVA à taxa legal
em vigor. (Proposta n.º 282-E/2019)
Aprovada por unanimidade

4.4. Deliberação n.º 1000/2019: Adjudicação à empresa Continente Hipermercados,
S.A. para aquisição de alimentos para fornecimento de lanches na Festa de Natal,
com um montante máximo de despesa de € 490,00 (quatrocentos e noventa euros
e trinta e cinco cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 283E/2019)
Aprovada por unanimidade
4.5. Deliberação n.º 1001/2019: Adjudicação à empresa A Ilha do Nunca, Unipessoal,
Lda. para aquisição de serviços para animação da Festa de Natal, com um
montante máximo de despesa de € 473,55 (quatrocentos e setenta e três euros e
cinquenta e cinco cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 284E/2019)
Aprovada por unanimidade
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4.6. Deliberação n.º 1002/2019: Adjudicação à empresa Decatlhon, Lda. para
aquisição de material para atividade de boxe da CAF de Telheiras, com um
montante máximo de despesa de € 260,00 (duzentos e sessenta euros) já com IVA
à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 285-E/2019)
Aprovada por unanimidade
4.7. Deliberação n.º 1003/2019: Revogar a decisão de contratar aprovada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 12 de novembro de 2019
(Deliberação n.º 939/2019), e proceder às diligências necessárias para
descabimentar a respetiva despesa (CP 8/2019). (Proposta n.º 286-E/2019)
Aprovada por unanimidade
4.8. Deliberação n.º 1004/2019: Aprovar a abertura do procedimento de contrato de
empreitada de obras públicas para a execução de um 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 (CP n.º 11/2019), com convite às entidades Perfeito
Perímetro, Tecnoprogresso, Agreen, C2DL, Estrela Do Norte - Engenharia E
Construção, S.A., Roadwork, Ramiro Delgado, Eixo do Operário, CJG Construções, Lda., N. Coimbra - Construções, Lda. e ADJ - Remodelações, com
um montante máximo de despesa € 6.410,00 (seis mil, quatrocentos e dez euros),
acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 287-E/2019)
Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva

5.1.

Deliberação n.º 1005/2019: Adjudicação à empresa MINIAUTO, Lda., para
reparação da viatura 1811: 99-29-UP, com um montante máximo de despesa
de € 5.377,50 (cinco mil trezentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos),
já com IVA incluído. (Proposta n.º 86-LHU/2019).
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Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 1006/2019: Autorizar o pagamento, a título de indemnização,
ao Senhor Manuel de Jesus Ferreira Leite, no valor reclamado de € 79,95
(setenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), derivada de
responsabilidade civil pelo acidente decorrido da deservagem desta Junta e a
janela da propriedade, ocorrido na Rua Professor Queiroz Veloso - n.º 49, do
dia 15 de novembro de 2019. (Proposta n.º 87-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 pelo Tesoureiro, Artur Reis, na
ausência da Secretária, Patrocínia César.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 3 de dezembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________
_________________________________________

