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ATA N.º 24/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 2 de outubro de 2020
Aos dois dias do mês de outubro 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 135.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, os vogais Elsa Fragata, 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, 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 adaptação dos serviços e eventos na área da
cultura às exigências e medidas de prevenção e combate à COVID-19, referindo em
particular os eventos reprogramados do Festival do Termo de 2020, bem como os
preparativos para a adaptação do evento Trampolim às regras em vigor, escalonando-o
em vários períodos ao longo dos meses finais do ano.

1.2. O Presidente deu ainda nota das reuniões mantidas com as Associações de Pais da
Escola Básica de Telheiras e da Escola Básica da Quinta dos Frades, sobre o
funcionamento do novo ano letivo, em particular sobre as necessidades de pessoal
auxiliar e limpezas dos espaços comuns.

1.3. Finalmente, foi ainda feito ponto de situação da reunião realizada com o Sindicato
dos Trabalhadores do Município de Lisboa sobre a adaptação dos horários às medidas
de distanciamento social provocadas pela pandemia.
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2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 395/2020: Adjudicação à entidade SECURITAS - Serviços e
Tecnologia de Segurança, S.A (NIPC 500423719), os serviços de vigilância e
segurança para a Biblioteca Maria Keil, com um montante máximo de despesa
de € 20.969,04 (vinte mil novecentos e sessenta e nove euros e quatro
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 5-MK/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 396/2020: Adjudicação à entidade AGEAS PORTUGAL Companhia de Seguros, S.A. (NIPC 503454109), para aquisição de um seguro
de acidentes pessoais, com um montante máximo de despesa de € 355,36
(trezentos e cinquenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos), com IVA incluído
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 23-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 397/2020: Adjudicação a Fernando Araújo Rosado Pianos,
Unipessoal Lda. (NIPC 501758972), para aluguer e afinação de piano para
concertos Música no Termo, no valor de € 738,00 (setecentos e trinta e oito
euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 24-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 398/2020: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu de
Portugal para apoio na limpeza e utilização do Auditório da Comunidade Hindu
para o Concerto de música erudita integrada no Festival no Termo, a realizar
no dia 5 de outubro de 2020, no valor de 500,00€ (quinhentos euros) (Proposta
n.º 25-C/2020).
Aprovada por unanimidade
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2.5.

Deliberação n.º 399/2020: Atribuição de subsídio à Associação Cultural
Gerador (NIPC 513078690) para apoio em 50% na produção do evento
Trampolim Gerador 2020, no valor de 16.000,00€ (dezasseis mil euros)
(Proposta n.º 26-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 400/2020: Adjudicação à entidade Soundtrendy Solutions
Unipessoal, Lda (NIPC 515107999), para difusão em streaming dos Concertos
do Festival Música no Termo a partir do Auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, no valor de € 2.029,00 (dois mil e vinte e nove euros), com IVA
incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 27-C/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita Secretária Patrocínia César
3.1.

Deliberação n.º 401/2020: Adjudicação à entidade Editora Hogrefe, Lda. (NIPC
514204036), para aquisição do kit completo de testes psicológicos – WAIS III
(Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos – 3ª Edição), com um montante
máximo de despesa de € 1.528,91 (mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa
e um cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 27-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 402/2020: Anular a atribuição do subsídio à Associação APECDA
– Associação de Pais para Educação de Crianças Deficientes Auditivas, aprovado
pela deliberação n.º 263/2020 da Junta de Freguesia do Lumiar, em 28 de abril
de 2020, e proceder às diligências necessárias para descabimentar a respetiva
despesa (Proposta n.º 28-S/2020).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 403/2020: Aprovação da 6.ª alteração ao Orçamento de
Despesa, de acordo com os quadros em anexo à proposta e que da mesma fazem
parte integrante. (Proposta n.º 9-T/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1.

Deliberação n.º 404/2020: Adjudicação à entidade FRESOFT – Soluções
Informáticas, Lda. (NIPC 503526568), para desenvolvimento de aplicação para
atualização de códigos de clientes em movimentos mal classificados, com um
montante máximo de despesa de € 369,00 (trezentos e sessenta e nove euros),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 58-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 405/2020: Aprovar o pagamento do IVA à entidade Auto Sueco
Portugal – Veículos Pesados, S.A. (NIPC 505051931), no montante de € 246,05
(duzentos e quarenta e seis euros e cinco cêntimos) referente à deliberação de
adjudicação n.º 15/2020, de 3 de março (Proposta n.º 59-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 406/2020: Declarar a caducidade da adjudicação aprovada por
Deliberação n.º 323/2020 da Junta de Freguesia do Lumiar de 11 de agosto de
2020, e proceder às diligências necessárias para descabimentar a respetiva
despesa (Proposta n.º 60-SA/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º 407/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
António Manuel de Sousa Magrinho, no valor reclamado de € 836,40
(oitocentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos), derivada de
responsabilidade civil, na sequência do acidente provocado pela queda de árvore
na Rua Maria Carlota, junto ao Lote 8, no Lumiar, no dia 5 de agosto de 2020
(Proposta n.º 25-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 408/2020: Aprovar, no âmbito do protocolo de colaboração
celebrado entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Associação Spin, o
acolhimento da formanda Friederike Germaine Marie Savatier Dörhage, para
acompanhamento de crianças no CAF de São Vicente, no período entre 1 de
março e 31 de dezembro de 2020 (Proposta n.º 90-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 409/2020: Adjudicação à entidade ENOR - ELEVAÇÃO E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA. (NIPC 502502959), para substituição do
pesa cargas do elevador da Escola Básica Alto da Faia, com um montante máximo
de despesa de € 1.131,60 (mil cento e trinta e um euros e sessenta cêntimos),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 91-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 410/2020: Adjudicação à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446), a empreitada para reparações diversas na EB1 Quinta dos Frades
(AD 11/2020), com um montante máximo de despesa de € 5.780,00 (cinco mil
setecentos e oitenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta
n.º 92-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º 411/2020: Adjudicação à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446), a empreitada para reparações diversas na Escola Básica/JI Padre
José Manuel Rocha e Melo (AD 12/2020), com um montante máximo de despesa
de € 8.480,00 (oito mil quatrocentos e oitenta euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 93-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 412/2020: Adjudicação à entidade Os Britamontes – Sociedade
de Construções, Lda. (NIPC 506280187), a empreitada para reparações
complementares na CAF da Escola Básica da Quinta dos Frades (AD 13/2020),
com um montante máximo de despesa de € 2.386,00 (dois mil trezentos e
oitenta e seis), a que acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 94EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 413/2020: Adjudicação à entidade Delsiplano, Lda. (NIPC
507695763), a aquisição de serviços de reparação de aduela de porta do ginásio
e fixação de armadura elétrica na Escola Básica Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, no
valor de € 467,40 (quatrocentos e sessenta e sete euros e quarenta cêntimos),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 95-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 414/2020: Adjudicação à entidade MAX ONE, MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LDA. (NIPC 507052609), a aquisição de 100 capas impermeáveis
para chuva, personalizadas, destinadas aos monitores e assistentes operacionais
das Escolas da Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 403,44
(quatrocentos e três euros e quarenta e quatro cêntimos), com IVA incluído à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 96-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.8.

Deliberação n.º 415/2020: Adjudicação à entidade C2DL, Lda. (NIPC
514461446), para reparação de rotura em canalização de abastecimento de água
na EB1 Alto da Faia (AD 14/2020), com um montante máximo de despesa de €
1.880,00 (mil oitocentos e oitenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 97-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º 416/2020: Declarar a caducidade da adjudicação aprovada pela
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar, datada de 14 de janeiro de 2020
(Deliberação n.º 54/2020), e proceder às diligências necessárias para
descabimentar a respetiva despesa (Proposta n.º 98-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.10. Deliberação n.º 417/2020: Declarar a caducidade da adjudicação aprovada pela
Deliberação n.º 804/2019, de 1 de outubro de 2019, e proceder às diligências
necessárias para descabimentar a respetiva despesa (Proposta n.º 99EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
6.11. Deliberação n.º 418/2020: Declarar a caducidade da adjudicação aprovada pela
Deliberação n.º 734/2019, de 10 de setembro, e proceder às diligências
necessárias para descabimentar a respetiva despesa (Proposta n.º 100EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
6.12. Deliberação n.º 419/2020: Declarar a caducidade da adjudicação aprovada pela
Deliberação n.º 1021/2019 da Junta de Freguesia do Lumiar, de 10 de dezembro
de 2019, e proceder às diligências necessárias para descabimentar a respetiva
despesa (Proposta n.º 101-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.13. Deliberação n.º 420/2020: Adjudicação à entidade IKEA Portugal – Móveis e
Decoração, Lda. (NIPC 505416654), para aquisição de 35 cadeiras dobráveis e
caixas de arrumação para os CAF´s da Freguesia, com um montante máximo de
despesa de € 447,42 (quatrocentos e quarenta e sete euros e quarenta e dois
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 17-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
6.14. Deliberação n.º 421/2020: Adjudicação à entidade IKEA Portugal – Móveis e
Decoração, Lda. (NIPC 505416654), para aquisição de 50 cadeiras para o CAF da
Quinta dos Frades, com um montante máximo de despesa de € 385,00 (trezentos
e oitenta e cinco euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 18CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
6.15. Deliberação n.º 422/2020: Adjudicação à entidade Casa dos Tapetes, Prudêncio
& Reis, Unipessoal, Lda. (NIPC 503809373), a aquisição de 32 embalagens de
recarga para os tapetes de desinfeção dos CAF´s da Quinta dos Frades, de São
Vicente e da Escola Básica de Telheiras, com um montante máximo de despesa
de até € 1.062,72 (mil e sessenta e dois euros e setenta e dois cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 19-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
6.16. Deliberação n.º 423/2020: Adjudicação à entidade Continente Hipermercados,
S.A. (NIPC 501591109), para aquisição de material escolar diverso para a CAD da
Escola Básica Quinta dos Frades, com um montante máximo de despesa de €
300,00 (trezentos euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º
20-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.17. Deliberação n.º 424/2020: Adjudicação à entidade IKEA Portugal – Móveis e
Decoração, Lda. (NIPC 505416654), a aquisição de um armário para arrumação
para a CAF da Escola Básica da Quinta dos Frades, com um montante máximo de
despesa de € 440,00 (quatrocentos e quarenta euros), com IVA incluído à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 21-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
6.18. Deliberação n.º 425/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de formação no domínio do Teatro, revestindo
a forma de contrato de prestação de serviço em funções públicas, que deverá
vigorar entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2020, e compreenda oito horas
de formação por semana nos CAF´s da Freguesia, a celebrar com Ana Bárbara
Barata de Tavares Queirós, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de € 800,00 (oitocentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal
em vigor (Proposta n.º 22-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 426/2020: Aprovar o pagamento do IVA a Carlos Manuel Pinto
Morais, no montante de € 248,80 (duzentos e quarenta e oito euros e oitenta
cêntimos) referente à deliberação de adjudicação n.º 156/2020, de 22 de abril
(Proposta n.º 46-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 427/2020: Adjudicação a Fabrigimno – Fabricação de Material
de Desporto, Lda. (NIPC 50348898) da aquisição de redes de balizas
Futsal/Andebol e cestos de basquetebol com montagem, para os Pavilhões
Gimnodesportivo do Alto da Faia, da ES Lumiar e do Centro Social da Musgueira,
com um montante máximo de despesa de € 1.056,94 (mil e cinquenta e seis
euros e noventa e quatro cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 47-D/2020).
Aprovada por unanimidade
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7.3.

Deliberação n.º 428/2020: Adjudicação à entidade Fabrigimno – Fabricação de
Material de Desporto, Lda. (NIPC 50348898), para aquisição de 8 cadeiras para
suplentes destinadas ao Pavilhão Gimnodesportivo do Alto da Faia, com um
montante máximo de despesa de € 1.375,14 (mil trezentos e setenta e cinco
euros e catorze cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º
48-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, 2 de outubro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

