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ATA N.º 14/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 28 de abril de 2020
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas doze horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, por videoconferência, nos termos do
n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na 125.ª reunião do mandato
autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro
Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis e a vogal Elsa Fragata 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 avaliou brevemente as iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia
através da internet para assinalar o 25 de abril, bem como a colocação de cravos
oferecidos pelo Município de Lisboa em vários pontos da Freguesia para os transeuntes
poderem recolher.
1.2. Foi ainda atualizada a informação sobre o processo de fornecimento de
equipamentos informáticos a alunos do ensino básico, que está a ser desenvolvida pela
Câmara Municipal de Lisboa, bem como sobre as necessidades de equipamentos de
proteção individual e máscaras para o funcionamento dos serviços.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 262/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de vinte mil máscaras de proteção contra a COVID-19, por
ajuste direto, pelo preço de € 31.040,00 (trinta e um mil e quarenta euros), a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%, à entidade FRADELSPORT - Casa
Desporto Fradelos, Lda. (NIPC 507783905) (Proposta n.º 7-P/2020).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária Patrocínia César
3.1.

Deliberação n.º 263/2020: Atribuição de subsídios a várias instituições sociais da
Freguesia, referidas na tabela infra, no âmbito das atividades desenvolvidas de
acordo com as valências e número de utentes apoiados pelas várias instituições,
no montante total de € 17.593,00 (dezassete mil e quinhentos e noventa e três
euros) (Proposta n.º 14-S/2020).

ENTIDADE

Montante

REFOOD Lumiar

775,00€

REFOOD Telheiras

800,00€

APECDA – Associação de Pais para Educação Crianças Deficientes Auditivas

680,00€

Associação Espaço Mundo

675,00€

CAJIL - Centro de Apoio a Jovens e Idosos Lumiar

1.585,00€

Carmoteca – Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Carmo

1.228,00€

Fábrica da Paróquia de São João Batista do Lumiar

625,00€

Paróquia de Telheiras

560,00€

Centro Social da Musgueira

2.395,00€

Inválidos do Comércio

1.890,00€

Lar Militar da Cruz Vermelha

1.150,00€

Associação Crescer

1.000,00€

Associação Ares do Pinhal

1.000,00€

APCL - Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral

1.460,00€

ADFA - Associação dos Deficientes Forças Armadas

1.000,00€

Leões de Portugal

770,00€

Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 264/2020: Adjudicação à entidade Pausedomain, Lda. (NIPC
513915427), a aquisição de serviços de informática, para o período entre 1 de
abril a 31 de dezembro 2020, por ajuste direto, pelo preço de € 18.000,00
(dezoito mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%, acautelando
o correspetivo cabimento orçamental (Proposta n.º 34-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 265/2020: Revogação do contrato de aquisição de serviços de
informática celebrado em 20 de fevereiro de 2018 entre a Junta de Freguesia do
Lumiar e a entidade Pausedomain, Lda. (NIPC 513915427), pelo período de 36
(trinta e seis meses), com o valor contratual de € 28.800,00 (vinte e oito mil e
oitocentos euros). (Proposta n.º 35-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
5.1.

Deliberação n.º 266/2020: Adjudicação à entidade Miniauto, Lda. (NIPC
500389777), para aquisição de Kit de embraiagem da viatura: 40-PF-98, com
caráter de urgência, pelo montante de € 845,90 (oitocentos e quarenta e cinco
euros e noventa cêntimos), já IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 31LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 267/2020: Adjudicação à entidade Miniauto, Lda. (NIPC
500389777), para revisão, reparação e inspeção da viatura: 79-BF-79, com
caráter de urgência, pelo montante de € 1.501,45 (mil quinhentos e um euros e
quarenta e cinco cêntimos), já IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 32LHU/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.3.

Deliberação n.º 268/2020: Adjudicação à entidade Miniauto, Lda. (NIPC
500389777), para reparação do autotanque: 82-82-RF, com caráter de urgência,
pelo montante de € 412,89 (quatrocentos e doze euros e oitenta e nove
cêntimos), já IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 33-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 269/2020: Aprovar a adjudicação à entidade Miniauto, Lda.
(NIPC 500389777), para revisão e inspeção da viatura: 99-29-UP, com caráter de
urgência, pelo montante de € 626,16 (seiscentos e vinte e seis euros e dezasseis
cêntimos), já IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 34-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, 28 de abril de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

