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ATA N.º 18/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 29 de julho de 2020
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, reuniu
a Junta de Freguesia do Lumiar, por videoconferência, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º
da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na 129.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa
Fragata, Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. O vogal Pedro Saraiva 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 da monitorização regular da evolução da
pandemia da COVID-19 no território do Lumiar, assegurada pelo serviços municipais de
proteção civil com a Freguesia, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com as
autoridades de saúde. No quadro desta intervenção, foram ativadas respostas sociais,
bem como apoio a população em situação de isolamento por doença ou quarenta
profilática.

1.2. Foi igualmente feito o ponto de situação por todos os membros do executivo
presentes da situação de preparação de retoma de atividade nos respetivos pelouros,
com enfoque na retoma de atividade das Componentes de Apoio à Família e na
articulação com as necessidades do setor social da Freguesia.
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2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 306/2020: Adjudicação à empresa AROMALIMPA – Limpezas
Industriais, S.A. (NIPC: 506645541), para aquisição de serviços de manutenção e
limpeza para o Mercado do Lumiar, por ajuste direto de regime simplificado, pelo
período de 3 meses – julho a setembro de 2020 no valor de 5.566,22€ (cinco mil
quinhentos e sessenta e seis euros e vinte e dois cêntimos), com IVA incluído
(Proposta n.º 7-ECON/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 307/2020: Atribuição de subsídio à Associação APARM –
Academia Portuguesa de Artes Musicais, para apoio a dois Concertos da Música
no Termo 2020, no valor de € 11.370,00 (onze mil trezentos e setenta euros).
(Proposta n.º 22-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 308/2020: Autorizar o pagamento da dívida exequenda no
montante de € 804,00 (oitocentos e quatro euros), no âmbito do Processo de
Execução n.º 51/20.9Y5LSB, e diligenciar pelo levantamento da penhora
efetuada à ordem desse Tribunal e Processo. (Proposta n.º 9-P/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita pelo Tesoureiro
3.1.

Deliberação n.º 309/2020: Abertura de 1 (um) procedimento, de formação de
contrato de aquisição de serviços de contabilidade orçamental, por ajuste direto,
por um período de seis meses, com um montante máximo de despesa de até €
12.000,00 (doze mil 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) e convite à seguinte entidade: INTEGRIDADOS -
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CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA. (NIPC: 513977643), bem como de delegação
no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos pedidos
de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e os erros
e omissões do caderno de encargos, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 5-T/2020).
Aprovada por unanimidade
4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 310/2020: Adjudicação à empresa RoadWork – Construção e
Obras Públicas, Lda., NIPC 513708766, para aquisição de serviços de
conservação, manutenção e reparação do espaço público na área da freguesia
do Lumiar referente ao mês de janeiro de 2020, com um montante máximo de
despesa de € 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa euros), já com IVA incluído
(Proposta n.º 20-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 311/2020: Adjudicação à empresa RoadWork – Construção e
Obras Públicas, Lda., NIPC 513708766, para aquisição de serviços de
conservação, manutenção e reparação do espaço público na área da freguesia
do Lumiar referente ao mês de fevereiro de 2020, com um montante máximo de
despesa de € 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa euros), já com IVA incluído
(Proposta n.º 21-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 312/2020: Adjudicação à empresa Pestox – Controle e Defesa
do Meio Ambiente, Lda., NIPC 501386050, para aquisição de serviços de
desinfeção na Escola Secundária do Lumiar, com um montante máximo de
despesa de € 3.259,50 (três mil duzentos e cinquenta e nove euros e cinquenta
cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 59-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 313/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda., NIPC 514461446,
para aquisição de serviços de fornecimento e montagem de bebedouro na EB1
de Telheiras, com um montante máximo de despesa de € 1.414,50 (mil
quatrocentos e catorze euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 60-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 314/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços para a limpeza das Escolas da Freguesia do
Lumiar, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa de até €
15.000,00 (quinze mil 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) e convite às seguintes entidades:
a) VADECA - FACILITY SERVICES, S.A. NIPC 508604460
b) PERFECT CLEAN, LIMPEZA E MANUTENÇÃO – SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA. NIPC 504673920
c) JOLIKLIN - SERVIÇOS E FRANCHISING'S, LDA. NIPC 507323270
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, os erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta os
princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica e designação do júri do procedimento com a seguinte composição:
Presidente Joana Antunes, Vogais efetivos, Cláudia Ferreira e Susana Saramago,
Vogais Suplentes Nuno Gomes e Paula Santos. (Proposta n.º 61-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 315/2020: Ajustamento ao conteúdo do contrato a celebrar com
a Entidade selecionada no âmbito da Consulta Prévia n.º 11/2020, Perfeito
Perímetro Lda., por razões de interesse público, nos termos do artigo 99.º do
CCP, visando permitir que sejam efetuados adiantamentos de preço, no valor
correspondente a 30% do preço contratual, nos termos do artigo 292º do CCP
(Proposta n.º 62-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1.

Deliberação n.º 316/2020: Adjudicação à entidade TreemWorld, Lda. (NIPC
513950672), para aquisição de serviços de reparação da roçadora e soprador
pelo montante de € 524,81 (quinhentos e vinte e quatro euros e oitenta e um
cêntimos), já IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 42-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 317/2020: Adjudicação à entidade SGS ICS – Serviços
Internacionais de Certificação, Lda. (NIPC 504254960), para aquisição de
serviços de auditoria de acompanhamento da Certificação do Sistema de
Qualidade do Posto de Limpeza, pelo montante de € 1.245,15 (mil duzentos e
quarenta e cinco euros e quinze cêntimos), já IVA à taxa legal em vigor (Proposta
n.º 43-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 318/2020: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para apoio às atividades
desportivas no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Futebol 11 –
2020/2021 (Proposta n.º 26-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 319/2020: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 no valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros) para apoio à
prática desportiva federada de acordo com o número de inscritos na ABL/FPB
(Proposta n.º 27-D/2020)
Aprovada por unanimidade
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7.3.

Deliberação n.º 320/2020: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências no valor de € 2.575,00 (dois mil quinhentos e setenta e cinco euros) para
apoio à prática desportiva federada de acordo com o número de inscritos na
ABL/FPF (Proposta n.º 28-D/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, 29 de julho de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

