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ATA N.º 19/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 11 de agosto de 2020
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelas doze horas e trinta minutos,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em formato misto, presencial e por
videoconferência, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
na 130.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião com presença física na sede da Freguesia, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia
César, e o vogal Henrique Sá Melo, e através de meios de comunicação remota o
Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Pedro Saraiva e Pedro Ângelo. 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 executivo fez o balanço das obras a decorrer em escolas da Freguesia para
assegurar as reparações necessárias ao início do ano letivo 2020/2021. Em particular,
foi discutido o andamento da obra da EB n.º 1 de Telheiras, cuja requalificação profunda
se iniciou já com trabalhos de instalação da escola provisória em estruturas colocadas
no recinto escolar.

1.2. O Presidente e o vogal Henrique Sá Melo deram nota do balanço do
acompanhamento COVID realizado regularmente em articulação com os serviços
municipais de proteção civil, tendo igualmente dado nota das medidas adotadas
perante casos registados nas semanas anteriores entre funcionários da Freguesia,
nomeadamente no que respeita à testagem, determinação de quarentenas profiláticas
e desinfeção de espaços.
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2. Proposta subscrita Secretária Patrocínia César
2.1.

Deliberação n.º 321/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas na modalidade de tarefa, para entrega de
refeições a residentes na freguesia do Lumiar, para o período entre 1 de agosto
a 31 de agosto de 2020, com Pedro Miguel Monteiro Cortez, por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 800,00
(oitocentos euros) (Proposta n.º 19-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita pelo Tesoureiro
3.1.

Deliberação n.º 322/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de contabilidade orçamental, por ajuste direto,
pelo preço contratual de € 12.000,00 (doze mil euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, à entidade INTEGRIDADOS - Contabilidade e Gestão, Lda.
(NIF: 513977643) (Proposta n.º 6-T/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 323/2020: Adjudicação à entidade Worten, Lda. (NIPC
503630330), a aquisição de 9 ventoinhas de pé-alto, pelo preço de € 314,55
(trezentos e catorze euros e cinquenta e cinco cêntimos), já com IVA incluído, à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 43-SA/2020).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 324/2020: Adjudicação à empresa Pestox – Controle e Defesa
do Meio Ambiente, Lda., NIPC 501386050, para aquisição de serviços de
desinfeção na Escola EB1 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 63-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 325/2020: Adjudicação à empresa MAX ONE – Material de
Escritório, Lda., NIPC 507052609, para aquisição de material de proteção e
higiene para os CAF`S, com um montante máximo de despesa de € 3.695,67 (três
mil seiscentos e noventa e cinco euros e sessenta e sete cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 64-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 326/2020: Adjudicação à empresa ANTICIMEX Portugal, Lda.,
NIPC 507583698, para aquisição de serviços de desinfeção no âmbito do COVID19 das CAFs da Quinta dos Frades, São Vicente e do Centro de Artes e Formação
do Bairro da Cruz Vermelha, com um montante máximo de despesa de €
1.794,37 (mil setecentos e noventa e quatro euros e trinta e sete cêntimos), já
com IVA incluído (Proposta n.º 65-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 327/2020: Adjudicação à empresa Casa dos Tapetes –
Prudência & Reis Unipessoal, Lda., NIPC 503809373, para aquisição de 4 tapetes
para desinfeção no âmbito do COVID-19 na porta de entrada das CAF`s da
Freguesia do Lumiar, com um montante máximo de despesa de € 612,54
(seiscentos e doze euros e cinquenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 66-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 328/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para remodelação na CAF da Escola
Básica Quinta dos Frades, com a entidade Concorrente Os Britamontes Sociedade de Construções, Lda., NIPC 506280187, pelo preço contratual de €
17.504,83 (dezassete mil quinhentos e quatro euros e oitenta e três cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 67-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 329/2020: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para limpeza das Escolas
da Freguesia do Lumiar com a entidade Concorrente Vadeca - Facility Services,
S.A., NIPC 508604460, pelo preço contratual de € 14.620,00 (catorze mil
seiscentos e vinte euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%
(Proposta n.º 68-EDU/2020)
Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 330/2020: Autorizar a celebração de protocolo de colaboração
entre a Freguesia do Lumiar e a Associação Spin, destinado ao acolhimento da
formanda Verónica Moscato, para acompanhamento de crianças no CAF da
Quinta dos Frades, entre 1/3 e 31/12/2020 (Proposta n.º 15-CAF/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, 11 de agosto de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

