115

ATA N.º 17/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 25 de junho de 2020
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 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 128.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 Elsa Fragata, Henrique Sá Melo
e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur Reis e o vogal 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 deu nota ao executivo dos trabalhos em curso com a CML e a EMEL
em matéria de mobilidade ciclável no território da Freguesia do Lumiar, com destaque
para a solução a apresentar para a Alameda das Linhas de Torres após vários pedidos da
Junta de Freguesia, para a Alta de Lisboa (nas Avenidas Carlos Paredes, Vasco Gonçalves
e Helena Vaz da Silva), para a Rua César Oliveira e para a ligação à Estrada do Paço.

1.2. O Presidente informou ainda o executivo do andamento das obras na Estrada do
Paço e da reunião mantida com a UIT Norte para preparação de soluções para o Largo
Júlio de Castilho e Azinhaga das Lajes. Adicionalmente, deu ainda nota das intervenções
lançadas na Azinhaga da Torre do Fato, na Azinhaga da Fonte Velha e na Rua Fernando
da Fonseca.
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1.3. O Presidente informou ainda os restantes membros da Junta das reuniões realizadas
com a Parceria Local de Telheiras, para avaliação da possibilidade de regresso a algumas
atividades, e com o Grupo Comunitário da Alta de Lisboa, para melhoria das medidas de
prevenção da COVID-19 e de sensibilização e apoio à população.

2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 296/2019: Aprovação de propostas a submeter à reunião da
Assembleia de Freguesia do Lumiar do dia 30 de junho:
 Documentos de prestação de Contas de 2019
 Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de Investimento 2020
 Alteração ao Regulamento do Mercado do Lumiar
 Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas da Freguesia do Lumiar
 Aditamento ao contratos de Delegação de Competências com o
Município de Lisboa - FES
 Aditamento ao contratos de Delegação de Competências com o
Município de Lisboa – Nova geração de CDCs com as 24 Freguesias
 Relatório sobre Estatuto do Direito de Oposição relativo a 2019
(Proposta n.º 1-AFL/2020)
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita pelo Tesoureiro
3.1.

Deliberação n.º 297/2020: 13ª alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar
para 2019, de acordo com o quadro em anexo à proposta e que da mesma fazem
parte integrante. (Proposta n.º 4-T/2020).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 298/2020: Adjudicação à entidade Hidurbe, Serviços S.A. (NIPC
500361193), a aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços
verdes, na zona da Alta de Lisboa e Lumiar (lote 1), para o período de junho a
dezembro de 2020, com um montante máximo de despesa de € 101.359,44
(cento e um mil trezentos e cinquenta e nove euros e quarenta e quatro
cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 16-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 299/2020: Adjudicação à entidade Hidurbe, Serviços S.A. (NIPC
500361193), a aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços
verdes, na zona Alto da Faia (lote 2), para o período de junho a dezembro de
2020, com um montante máximo de despesa de € 62.494,81 (sessenta e dois mil
quatrocentos e noventa e quatro euros e oitenta e um cêntimos), já com IVA
incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 17-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 300/2020: Adjudicação à entidade Hidurbe, Serviços S.A. (NIPC
500361193), a aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços
verdes, na zona de Telheiras (lote 3), para o período de junho a dezembro de
2020, com um montante máximo de despesa de € 90.453,37 (noventa mil
quatrocentos e cinquenta e três euros e trinta e sete cêntimos), já com IVA
incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 18-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 301/2020: Adjudicação à empresa Tiliascoop - Formação e
Reabilitação Psicossocial, CRL., NIPC 504415069, da aquisição de serviços de
limpeza e desmatação na Escola EB D. José I, com um montante máximo de
despesa de € 1.320,00 (mil trezentos e vinte euros), já com IVA incluído
(Proposta n.º 19-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.5.

Deliberação n.º 302/2020: Adjudicação à empresa A UM-EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS DE ESCRITORIO LDA., NIPC 502129425, da aquisição de material de
escritório para uso de todas as valências da Junta de Freguesia, com um
montante máximo de despesa de € 654,98 (seiscentos e cinquenta e quatro
euros e noventa e oito cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 40-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º 303/2020: Adjudicação à empresa Anos D´Aventura, Lda., NIPC
510063667, da aquisição de detergentes para uso das valências da Junta, com
um montante máximo de despesa de € 279,15 (duzentos e setenta e nove euros
e quinze cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 41-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.7.

Deliberação n.º 304/2020: Adjudicação à empresa Pestox – Controle e Defesa
do Meio Ambiente, Lda., NIPC 501386050, da aquisição de serviços de
desinfeção no Polo de Telheiras, com um montante máximo de despesa de €
755,22 (setecentos e cinquenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos), já com
IVA incluído (Proposta n.º 42-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 305/2020: Adjudicação de serviços de impressão para a EB1/JI
Dr. Nuno Cordeiro Ferreira e EB1/JI Dr. José Manuel Rocha e Melo, para o
período de Maio a Dezembro de 2020, a celebrar com a entidade Beltrão Coelho
– Sistemas de Escritório, Lda., NIPC 504654748, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.214,00 (dois mil
duzentos e catorze euros), já com IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 58EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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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, 25 de junho de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

