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ATA N.º 24/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 7 de outubro de 2020
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas vinte e duas horas, 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 136.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 fez o balanço do estado da evolução da pandemia da COVID-19 no
território da Freguesia, decorrente das reuniões regulares de acompanhamento
realizadas com a CML e com as autoridades de saúde.

1.2. O executivo avaliou a execução das medidas de contenção e prevenção da
pandemia em implementação nos serviços da Junta de Freguesia, em particular quanto
às necessidades de reforço de pessoal auxiliar e monitores nalgumas Componentes de
Apoio à Família, de forma a ter margem de recuo nas equipas em caso de adoção de
medidas de isolamento obrigatório.

1.3. Foi igualmente feito um ponto de situação pela Secretária quanto aos preparativos
para a vacinação da população da Freguesia com mais de 65 anos, a realizar em
coordenação com a CML e com os Centros de Saúde.
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2. Proposta subscrita Secretária Patrocínia César
2.1.

Deliberação n.º 429/2020: Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe
melhor identificado na proposta em anexo, no âmbito do Fundo de Emergência
Social, para pagamento de um mês de renda, com um montante máximo de
despesa de € 600,00 (seiscentos euros). (Proposta n.º 29-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
3.1.

Deliberação n.º 430/2020 Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de instalação de iluminação de Natal, para o
período compreendido entre 08/12/2020 e 7/01/2021, por consulta prévia, com
um montante máximo de despesa de € 48.547,50 (quarenta e oito mil
quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA, à
taxa legal em vigor, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação de propostas e caderno de encargos), conforme minutas em anexo
à presente proposta, que da mesma fazem parte integrante, e convite às
seguintes entidades:
a) PYROFEL – Pirotecnia, Lda. NIPC 505385643
b) Iluminações Teixeira Couto, Lda. NIPC 505760215
c) Sucessos Q.B. – Produções Artísticas, Unipessoal, Lda. NIPC 509316808
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, designação do júri do
procedimento, com a seguinte composição: Presidente, Joana Antunes; Vogais
Efetivos, Nuno Gomes e Susana Pereira; e Vogais Suplentes Cláudia Ferreira e
Paula Camacho. (Proposta n.º 26-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 431/2020: Adjudicação a Casa dos Tapetes, Prudêncio & Reis,
Unipessoal, Lda. (NIPC 503809373) a aquisição de 40 unidades de desinfetante
para tapetes, destinado às valências da JFL, nomeadamente aos Jardins de
Infância e CAF´s da Freguesia, com um montante máximo de despesa de €
1.328,40 (mil trezentos e vinte e oito euros e quarenta cêntimos), com IVA
incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 61-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 432/2020: Adjudicação a MAXONE, Lda. (NIPC 507052509), para
aquisição de 5 unidades de detergente desinfetante para chão, 90 unidades de
detergente desinfetante para superfícies e 200 unidades de gel higienizante
antisséptico mãos, destinado às valências da JFL, nomeadamente aos Jardins de
Infância e CAF´s da Freguesia, com um montante máximo de despesa de €
3.622,49 (três mil seiscentos e vinte e dois euros e quarenta e nove cêntimos),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 62-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
4.1.

Deliberação n.º 433/2020: Adjudicação a Limarpeças – Auto, Unipessoal Lda.
(NIPC 508441994) a aquisição de serviços de reparação do triângulo da viatura
com a matrícula 52-PG-17, com um montante máximo de despesa de € 633,19
(seiscentos e trinta e três euros e dezanove cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 49-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 434/2020: Adjudicação à empresa Limarpeças – Auto,
Unipessoal Lda. (NIPC 508441994) a aquisição de serviços de revisão da viatura
com a matrícula 52-PG-17, com um montante máximo de despesa de € 1.998,81
(mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta e um cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 50-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade
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4.3.

Deliberação n.º 435/2020: Adjudicação à empresa Limarpeças – Auto,
Unipessoal Lda. (NIPC 508441994) a aquisição de serviços de reparação da
viatura com a matrícula 52-PG-17, com um montante máximo de despesa de €
1.626,06 (mil seiscentos e vinte e seis euros e seis cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 51-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 436/2020: Adjudicação à empresa Limarpeças – Auto,
Unipessoal Lda. (NIPC 508441994) a aquisição de serviços de reparação da
viatura com a matrícula 99-29-UP, com um montante máximo de despesa de €
1.746,13 (mil setecentos e quarenta e seis euros e treze cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 52-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, 7 de outubro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

