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ATA N.º 4/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 21 de janeiro de 2020
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, reuniu
em sessão pública a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda
das Linhas de Torres, n.º 156, na 115.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros do executivo, a saber, o Presidente, Pedro
Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa
Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Intervenção do público
Não compareceram residentes para usar da palavra no ponto da ordem do dia reservado
para o efeito.
2. Informações
1.1. O Presidente deu nota ao executivo da reunião mantida com a organização do
Lisboa Mistura, com vista à sua inclusão nas atividades culturais para 2020.

1.2. O executivo procedeu ainda a uma avaliação de balanço do lançamento de
procedimentos para execução dos projetos previstos nos contratos de delegação de
competências celebrado com o Município de Lisboa, finda a articulação com o Município
de que empreitadas serão executadas por cada entidade no espaço público e que
poderiam corresponder a sobreposições.

1.3. O vogal Pedro Ângelo deu ainda nota do andamento da época desportiva e das
medidas em curso para diagnosticar carências de equipamentos desportivos na
Freguesia, bem como necessidades de reforço de pessoal nalguns locais.
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1.4. Finalmente, foi ainda relatada a existência de dificuldades na migração para o novo
sistema de gestão contabilística, estando a empresa fornecedora de software a preparar
medidas corretivas perante problemas que se têm registado em várias Freguesias do
país.

3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 91/2020: Aprovar a atribuição de subsídio à Associação APARM
– Academia Portuguesa de Artes Musicais, no âmbito da Temporada de Órgão
2019/2020, no valor de € 1.967,00 (mil novecentos e sessenta e sete euros).
(Proposta n.º 11-C/2020).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 92/2020: Aprovar a atribuição de subsídio à Associação
Recreativa Amigos do Paço do Lumiar, para apoio à contratação da Banda
Musical Artística da Charneca para acompanhar as festividades e a Procissão do
Mártir São Sebastião, no valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros).
(Proposta n.º 12-C/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 93/2020: Solicitação de acordo ao serviço de origem para
concretização de mobilidade na categoria da trabalhadora Susana Maria
Collares Vieira Lopes Saramago, integrada na carreira e categoria de Técnico
Superior, oriunda do mapa de pessoal do Município de Lisboa, para a Freguesia
do Lumiar (Proposta n.º 5-RH/2020).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 94/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda (NIF 51461446).
para aquisição de serviços para arranjos diversos no Centro de Artes e Formação
do Bairro da Cruz Vermelha, com um montante máximo de despesa de €
2.915,10 (dois mil novecentos e quinze euros e dez cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 3-BCV/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 95/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. (NIF 51461446)
para aquisição de serviços de desmonte, fornecimento e montagem de torneira
misturadora de cozinha com chuveiro – EB/JI Rocha e Melo, com um montante
máximo de despesa de € 418,20 (quatrocentos e dezoito euros e vinte cêntimos),
já com IVA incluído: (Proposta n.º 30-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 96/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para arranjos gerais na Escola Básica
Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, por consulta prévia (Consulta Prévia n.º 2/2020),
com um montante máximo de despesa de € 4.155,00 (quatro mil cento e
cinquenta e cinco euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com aprovação
das peças do procedimento, conforme minutas em anexo à proposta, com
convite às seguintes entidades:
 RPCD – Estores Lisboa, Unipessoal Lda. (NIF: 514 803 088)


C2DL, Lda. (NIF: 51461446)



Sousa & Perdigão, Unipessoal Lda. (NIF: 506306178)



OS BRITAMONTES – SOC. DE CONSTRUÇÕES LDA. (NIF: 506280187)

Designação do júri do procedimento, com a seguinte composição: Joana Melo
Antunes (Presidente), Paulo Ribeiro e Cláudia Ferreira (Vogais Efetivos) e Paula
Santos e Nuno Gomes (Vogais Suplentes) (Proposta n.º 31-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º 97/2020: Adjudicação à empresa Palavras Legadas Unipessoal,
Lda. para aquisição dois jogos de tabuleiro gigantes para diversas atividades nos
CAF´S da Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 819,00
(oitocentos e dezanove euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 8-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 98/2020: Atribuição de subsídio à Associação Cultural Terra
Amarela, no âmbito do Projeto Partis, com um valor de € 2.000,00 (dois mil
euros) (Proposta n.º 9-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1.

Deliberação n.º 99/2020: Aprovar a libertação de 30% da caução prestada pela
sociedade Obras Moderadas - Construções e Remodelações, Lda., no valor de €
3.843,00 (três mil, oitocentos e quarenta e três euros) (Proposta n.º 1-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
7.1. Deliberação n.º 100/2020: Adjudicação à empresa Certoma – Comércio Técnico
de Máquinas, Lda., para locação com caráter urgente da varredora mecânica Ravo
iSeries, por um mês, com um montante máximo de despesa de € 6.088,50 (seis mil
e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 14LHU/2020)
Aprovada por unanimidade
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7.2. Deliberação n.º 101/2020: Adjudicação à empresa SGS ICS – Serviços
Internacionais de Certificação, Lda., para aquisição de serviços para 1ª auditoria
de acompanhamento da Certificação do Sistema de Qualidade (ISSO 9001) no
Posto de Limpeza, com um montante máximo de despesa de € 860,80 (oitocentos
e sessenta euros e oitenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 15LHU/2020)
Aprovada por unanimidade
7.3. Deliberação n.º 102/2020: Adjudicação à empresa Treemworld, Lda., para
aquisição de serviços de reparação de seis roçadoras/Sopradores STIHL, com um
montante máximo de despesa de € 842,01 (oitocentos e quarenta e dois euros e
um cêntimo), já com IVA incluído (Proposta n.º 16-LHU/2020)
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, 21 de janeiro de 2020.

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

