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ATA N.º 21/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 10 de setembro de 2020
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, 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 132.ª reunião do
mandato autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, os vogais Pedro Saraiva e Pedro Ângelo e com presença física na sede da
Freguesia, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, a Secretária, Patrocínia César
e o vogal Henrique Sá Melo. 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 Presidente informou o Presidente das reuniões preparatórios do início do ano
letivo, com os agrupamentos e entidades gestoras das CAF e AAAF, em especial no que
respeita aos respetivos planos de contingência e necessidades de reforço de recursos
humanos para assegurar a gestão dos alunos em grupos tendencialmente estanques,
devido à pandemia provocada pela COVID-19.

1.2. O Presidente deu ainda nota da articulação realizada com a Parceria Local de
Telheiras, para efeitos da execução do evento Telheiras em Mobilidade 2020 com
respeito pelos normativos de segurança emanados pela DGS, bem como com a
Academia Portuguesa de Artes Musicais, para efeitos da parcela do Festival de Música
no Termo dedicado ao Ciclo Revolucionário e Romântico, comemorativo dos 200 anos
da Revolução Liberal e dos 250 anos do nascimento de Beethoven.
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1.3. Foi ainda feito o ponto de situação das intervenções em curso e programadas no
Mercado do Lumiar, com vista a melhorar a circulação, assegurar a segurança das áreas
alocadas à Agrobio e implementar medidas de circulação decorrentes da COVID-19.
2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 345/2020: Adjudicação à empresa PESTOX-Controle e Defesa
do Meio Ambiente, Lda. (NIPC 501386050), para aquisição de serviços
desinfeção do Mercado do Lumiar no âmbito da COVID-19, no valor de € 682,65
(seiscentos e oitenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), com IVA incluído
(Proposta n.º 8-ECON/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita Secretária Patrocínia César
3.1.

Deliberação n.º 346/2020: 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
setembro a 31 de dezembro de 2020, com Pedro Miguel Monteiro Cortez, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de
até € 3.200,00 (três mil e duzentos euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 23-S/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 347/2020: 5.ª alteração ao Orçamento de Despesa e 4.ª
alteração ao Plano de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2020, de
acordo com os quadros em anexo à proposta e que da mesma fazem parte
integrante. (Proposta n.º 8-T/2020).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1.

Deliberação n.º 348/2020: Adjudicação à entidade Anos D`Aventura, Lda. (NIPC
510063667), para aquisição de material de limpeza e higiene para todas as
valências da Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 1.350,06 (mil trezentos
e cinquenta euros e seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 45-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 349/2020: Adjudicação à entidade JPN – Tecnologias
Informáticas e Serviços, Lda. (NIPC 505292157), para aquisição de 10 unidades
de dispensador mecânico de álcool gel controlado por pedal, no valor de €
1.076,25 (mil e setenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), com IVA incluído à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 46-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 350/2020: Adjudicação à empresa Pausedomain, Lda. (NIPC
519154273), para aquisição de equipamento informático, no valor de 1.648,15
(mil seiscentos e quarenta e oito euros e quinze cêntimos), com IVA incluído à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 47-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 351/2020: Adjudicação à empresa VelcroWorks, Lda. (NIPC
510131263), a aquisição serviços Informáticos para alojamento do site da Junta
de Freguesia do Lumiar, no valor de 639,60€ (seiscentos e trinta e nove euros e
sessenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 48SA/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.1.

Deliberação n.º 352/2020: Retificação da Deliberação n.º 17/2020, tomada em
Reunião Ordinária do Executivo da Junta de Freguesia do Lumiar, em 8 de janeiro
de 2020, pelo que onde se lê “Renovação de contrato de assistência – Volvo –
Auto-Sueco com vigência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, pelo valor
de 182,04 (cento e oitenta e dois euros e quatro cêntimos), já com IVA incluído”
deve ler-se: “Renovação de contrato de assistência – Volvo – Auto-Sueco com
vigência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, pelo valor de 2.184,48 (dois
mil cento e oitenta e quatro euros e quarenta e oito cêntimos), já com IVA
incluído” (Proposta n.º 49-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 353/2020: Adjudicação à Cooperativa TILIASCOOP, (NIPC
504415069), para aquisição de serviços de roçar a ervagem no recinto escolar da
EB1 Quinta dos Frades, no valor de € 720,00 (setecentos e vinte euros), isenta de
IVA (Proposta n.º 71-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 354/2020: Adjudicação à Cooperativa TILIASCOOP, (NIPC
504415069), para aquisição de serviços de roçar a ervagem no recinto escolar da
EB2, 3 de Telheiras, no valor de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), isenta de IVA
(Proposta n.º 72-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 355/2020: Adjudicação à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446), para aquisição de serviços de reparação do teto em pladur na EB1/JI
Alto da Faia, no valor de 307,50 (trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 73-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º 356/2020: Adjudicação à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446), para aquisição de serviços de pintura da sala da CAF de São Vicente,
no valor de € 713,40 (setecentos e treze euros e quarenta cêntimos), com IVA
incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 74-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 357/2020: Adjudicação à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446), para aquisição de serviços de reparação da campainha da EB1
Telheiras, no valor de € 590,40 (quinhentos e noventa euros e quarenta
cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 75-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 358/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para reparações diversas na EB1
Quinta dos Frades, na freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de até € 5.780,00 (cinco mil setecentos e oitenta euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor e convite à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446) (Proposta n.º 76-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 359/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para reparações diversas na EB1/JI
Alto da Faia, na freguesia do Lumiar, por consulta prévia, com um montante
máximo de despesa de até € 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta 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),
delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura, e aprovação de
convite às seguintes entidades:
 C2DL, Lda. (NIPC 514461446)
 EIXO OPERÁRIO, LDA. (NIPC 514980303)
 SOUSA & PERDIGÃO - PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL LDA.
(NIPC 506306178)
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Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
os erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a competência para
adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual que tal delegação
imprimirá ao processo e designar o júri do procedimento, com a seguinte
composição: Presidente: Joana Melo Antunes, Vogais Efetivos: Nuno Gomes e
Paulo Ribeiro, Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira e Paula Camacho. (Proposta n.º
77-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 360/2020: Declaração da caducidade da adjudicação aprovada
pela deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar, datada de 14 de janeiro de
2020 (Deliberação n.º 55/2020), e proceder às diligências necessárias para
descabimentar a respetiva despesa (Proposta n.º 78-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º 361/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para reparações diversas na Escola
Básica/JI Padre José Manuel Rocha e Melo, na freguesia do Lumiar, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de até € 8.480,00 (oito mil
quatrocentos e oitenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e convite
à entidade C2DL, Lda. (NIPC 514461446) (Proposta n.º 79-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.10. Deliberação n.º 362/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de limpeza de caleiras e telhados das escolas,
Jardins-de-infância e CAFs da freguesia do Lumiar, por consulta prévia, com um
montante máximo de despesa de € 7.000,00 (sete 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), delegando no Presidente da
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Junta de Freguesia a sua assinatura, e aprovação de convite às seguintes
entidades:
 LOOK VIBRANTE, Unipessoal LDA. (NIPC 508798957)
 C2DL, Lda. (NIPC 514461446)
 QUINTA FACHADA UNIPESSOAL, LDA. (NIPC 514717637)
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
os erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a competência para
adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual que tal delegação
imprimirá ao processo e designar o júri do procedimento, com a seguinte
composição: Presidente: Joana Melo Antunes, Vogais Efetivos: Nuno Gomes e
Paulo Ribeiro, Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira e Paula Camacho. (Proposta n.º
80-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.11. Deliberação n.º 363/2020: Adjudicação à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446), a empreitada de obras públicas de beneficiação da cozinha da
Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo, no valor de € 1.033,20 (mil e
trinta e três euros e vinte cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 81-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.12. Deliberação n.º 364/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para reparações complementares na
CAF da Escola Básica da Quinta dos Frades, na freguesia do Lumiar, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de até € 2.386,00 (dois mil
trezentos e oitenta e seis euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e convite
à entidade Os Britamontes - Sociedade de Construções Lda. (Proposta n.º 82EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.13. Deliberação n.º 365/2020: Aprovar a adjudicação tendente à celebração de 9
(nove) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para apoio,
acompanhamento, vigilância de crianças e monitorização de atividades no
período compreendido entre o dia 1 e 18 de setembro de 2020, para os CAF`s da
Freguesia do Lumiar, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 3.150,00 (três mil cento e cinquenta euros), estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar, de acordo com o quadro infra
(Proposta n.º 16-CAF/2020):
Monitores
Nome

CAF

Valor

Bárbara Nazaré Amaral Nascimento

EB1 Telheiras

350€

Fernando de Andrade Guerra Paes Teixeira

EB1 Telheiras

350€

Ana Rita Mendes Casimiro

QT Frades

350€

Cinira Cristina Dos Reis Indi

QT Frades

350€

Emerenciana Auriza Mendes Soares Da Gama

QT Frades

350€

João Pedro Ferreira Santos

São Vicente

350€

Diana Marques Baião

São Vicente

350€

Francisco Miguel Silvestre Bagulho Costa Santos

São Vicente

350€

Beatriz Alexandra Nogueira Marques

São Vicente

350€

Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 366/2020: 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 39-D/2020)
Aprovada por unanimidade
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7.2.

Deliberação n.º 367/2020: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 1.078,72 (mil e setenta e oito euros e setenta e dois
cêntimos) a título de apoio para aquisição de materiais consumíveis para o Posto
Médico (Proposta n.º 40-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.3.

Deliberação n.º 368/2020: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros) para apoio a atividades
desportivas no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Basquetebol, para
a época 2020/2021 (Proposta n.º 41-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.4.

Deliberação n.º 369/2020: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências no valor de € 3.000,00 (três mil euros) para apoio a atividades
desportivas no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Futsal, para a
época 2020/2021 (Proposta n.º 42-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.5.

Deliberação n.º 370/2020: Adjudicação à entidade Performed, Lda. (NIPC
513629432), a aquisição de 200 exames médico-desportivos destinados às
coletividades desportivas da Freguesia, no valor de € 1.700,00 (mil e setecentos
euros), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 43-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.6.

Deliberação n.º 371/2020: Adjudicação à entidade Saniambiente – Facility
Services, Lda. (NIPC 506665836), a aquisição de material de prevenção à COVID19 para o Pavilhão Gimnodesportivo do Alto da Faia, Pavilhão Gimnodesportivo
ES Lumiar e Pavilhão Gimnodesportivo Municipal da Musgueira, no valor de €
1.560,32 (mil quinhentos e sessenta euros e trinta e dois cêntimos), com IVA
incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 44-D/2020)
Aprovada por unanimidade
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8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1.

Deliberação n.º 372/2020: Adjudicação à entidade RIVERBUILD, SA. (NIPC
513536140) tendente à celebração de um contrato de empreitada para
requalificação do pavimento e deservagem de zonas pedonais e caldeiras de
árvores, na freguesia do Lumiar, no valor de 19.955,00 (dezanove mil novecentos
e cinquenta e cinco euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor (Proposta n.º
47-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º 373/2020: 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 avença, de coordenação de rede e apoio à
proteção civil e higiene urbana, para o período entre 1 de setembro a 31 de
outubro de 2020, com Daniel Alexandre Brás Magalhães Nunes, por ajuste direto
de regime simplificado, e um montante máximo de despesa de até € 3.600,00 (três
mil e seiscentos euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 48-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, 10 de setembro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

