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ATA N.º 2/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 14 de janeiro de 2020
Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 113.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 Presidente deu nota ao executivo das iniciativas de lançamento da Capital
Europeia Verde 2020, bem como de algumas das medidas e propostas a implementar
na cidade e no Lumiar no decurso do ano, associadas ao tema.

1.2. Foi dado nota da participação da equipa da Freguesia no Community Champions
League, e da realização no sábado anterior, de jogo nas instalações do Centro Social da
Musgueira. No plano desportivo, nos programas direcionados aos jovens, foi ainda dado
nota do arranque de preparativos da edição deste ano das Olisipíadas.

1.3. O executivo avaliou ainda a intervenção em curso na Rua Isaac Rabin, em
complemento da intervenção na Estrada do Paço do Lumiar e no Largo de São Sebastião,
tendo sido focada a necessidade de articular novamente com a CARRIS a passagem
(provisória e definitiva) das carreiras que servem a zona por aquele arruamento.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 42/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços, na modalidade de avença, a celebrar com
Maria João da Silva Almeida Semedo, com o preço contratual de € 2.000,00 (dois
mil euros) mensais, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, pelo período de 01
de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. (Proposta n.º 2-P/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 43/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para subscrição de plataforma de envio de e-mails, a
celebrar com MailChimp, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 720,00 (setecentos e vinte euros), já com IVA
incluído, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto simplificado (Proposta n.º 1-COM/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 44/2020: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
prestação de serviços de apoio logístico à Festa de Natal de 2019 da Freguesia
do Lumiar (Consulta Prévia n.º 12/2019) com ROADWORK - CONSTRUÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS LDA. (NIF 513708766), nos termos das conclusões do relatório final do
júri do procedimento, pelo preço contratual de € 1.420,00 (mil quatrocentos e
vinte euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, notificando a entidade para
apresentação dos documentos de habilitação, bem como os demais
concorrentes da decisão de adjudicação (Proposta n.º 10-C/2020)
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
3.1.

Deliberação n.º 45/2020: Adjudicação de aquisição de serviços de transporte, à
empresa UTS – Viagens e Serviços, S.A. (NIF 504133799), no valor de € 800,30
(oitocentos euros e trinta cêntimos) (Proposta n.º 5-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 46/2020: Adjudicação da aquisição de serviços para
desentupimento de esgotos – SEDE, à empresa DESENTOP Ambiente, Lda. (NIF
503555380), no valor de € 307,50 (trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos)
(Proposta n.º 6-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 47/2020: Adjudicação da aquisição de café para todas as
valências da Junta, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. (NIF 500
853975, no valor de € 3.507,00 (três mil quinhentos e sete euros) (Proposta n.º
7-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 48/2020: Adjudicação da aquisição de material de limpeza para
todas as valências da Freguesia do Lumiar a Anos de Aventura, Lda. (NIF
510063667), no valor de € 307,50 (trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos)
(Proposta n.º 8-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 49/2020: Autorização do pedido de mobilidade da trabalhadora
Fátima Alexandra de Bastos Gonçalves Oliveira, do mapa de pessoal do
Município de Lisboa, para a Freguesia do Lumiar, solicitando àquela autarquia o
seu acordo para o efeito (Proposta n.º 9-RH/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.
4.1.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
Deliberação n.º 50/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. (NIPC 514461446)
para aquisição de serviços com caráter urgente para arranjos diversos na EB
Quinta dos Frades, com um montante máximo de despesa de € 1.033,20 (mil e
trinta e três euros e vinte cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 5EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 51/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. (NIPC 514461446)
para aquisição de serviços com caráter de urgência para arranjos diversos na EB1
Nuno Cordeiro, com um montante máximo de despesa de € 295,00 (duzentos e
noventa e cinco euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 6-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 52/2019: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de formação e sensibilização, com
componente prática e teórica, para prevenção rodoviária e educação ambiental,
nas Escolas Básicas do 1.º ciclo de São Vicente, Telheiras, Quinta dos Frades,
Nuno Cordeiro Ferreira e Padre Rocha e Melo, no âmbito do projeto Cidade das
Crianças, por ajuste direto (AD n.º 2/2020), com um montante máximo de
despesa de até € 6.830,00 (seis mil oitocentos e trinta euros) acrescido de IVA à
taxa legal, com a provação das peças do procedimento (convite à apresentação
de propostas e caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente
proposta, que da mesma fazem parte integrante e convite à entidade
AnimEventos, Lda. (NIPC 505711826) (Proposta n.º 7-EDU/2020)
Aprovada por unanimidade

17

4.4.

Deliberação n.º 53/2020: Aprovar a exclusão da proposta apresentada pela
Azinho, Lda. ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 146.º, aplicável ex vi o n.º
2 do artigo 122.º, todos do Código dos Contratos Públicos, por ter sido
apresentada depois do termo fixado para apresentação de propostas nos termos
do disposto do disposto no Ponto 7.1. do Ofício Convite, remetido no âmbito do
procedimento de Consulta Prévia n.º 9/2019, ficando por essa razão o
procedimento referido sem efeito (Proposta n.º 8-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 54/2020: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
prestação de serviços de substituição de azulejos na Escola Básica do Lumiar,
com Perfeito Perímetro Construções, Lda. (NIPC 513112170), pelo valor de €
1.100 (mil e cem euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos do
relatório final do júri do procedimento de Consulta Prévia n.º 10/2019,
notificando a entidade para apresentação dos documentos de habilitação, bem
como as demais entidades que participaram no procedimento do sentido da
decisão final (Proposta n.º 9-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º 55/2020: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
obras públicas para reparações gerais no Agrupamento de Escolas do Alto do
Lumiar, com Perfeito Perímetro Construções, Lda. (NIPC 513112170), pelo valor
de € 6.410 (seis mil quatrocentos e dez euros), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, nos termos do relatório final do júri do procedimento de Consulta Prévia
n.º 11/2019, notificando a entidade para apresentação dos documentos de
habilitação, bem como as demais entidades que participaram no procedimento
do sentido da decisão final (Proposta n.º 10-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.7.

Deliberação n.º 56/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para recuperação do exterior do
Jardim de Infância do Lumiar, por consulta prévia (Consulta Prévia n.º 1/2020),
com um montante máximo de despesa de € 670,00 (seiscentos e setenta euros),
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com aprovação das peças do
procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de encargos),
conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte
integrante, e convite às entidades C2DL, Lda., PERFEITO PERÍMETRO –
CONSTRUÇÕES, LDA. e TECNOPROGRESSO, Obras Públicas e Construção Civil,
Lda., designando o júri do procedimento com a seguinte composição: Joana
Melo Antunes (Presidente), Paula Santos e Cláudia Ferreira (Vogais) e Paulo
Ribeiro e Nuno Gomes (Vogais Suplentes) (Proposta n.º 11-EDU/2020).

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, 14 de janeiro de 2020.

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

