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ATA N.º 26/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 14 de outubro de 2020
Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 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 137.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
Henrique Sá Melo, e Pedro Ângelo. Os vogais Elsa Fragata e Pedro Saraiva 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 e o vogal Henrique Sá Melo deram nota da reunião realizada na obra
de requalificação da Escola Básica n.º 1 de Telheiras, com a presença dos serviços
municipais responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da obra, o gabinete do
Vereador Manuel Grilo, o Departamento de Educação, a Direção do Agrupamento e a
Coordenadora do Estabelecimento e a Associação de Pais.

1.2. O Presidente deu ainda nota da reunião mantida com a EMEL sobre as intervenções
programadas para o Parque do Mercado do Lumiar e para a implantação da ciclovia na
Estrada do Desvio e envolvente, bem como para a ativação do ordenamento de
estacionamento em Telheiras na zona do Alto da Faia.

1.3. Foi ainda atualizado o quadro de medidas de reforço de limpeza e higienização nos
espaços de Freguesia em processo de reabertura, em especial o auditório e o Lagar da
Quinta de São Vicente.
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2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 437/2020: 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, outubro a dezembro 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 10-ECON/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 438/2020: 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 e despesas com água, eletricidade
e telecomunicações com um montante máximo de despesa de € 1.000,00 (mil
euros). (Proposta n.º 30-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 439/2020: Adjudicação à empresa Generali - Companhia de
Seguros, S.A. (NIPC 513300260) a aquisição de seguro do veículo com a matrícula
48-74-XA (apólice n.º 0084-10771712), com um montante máximo de despesa
de € 375,68 (trezentos e setenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos), já
com IVA incluído. (Proposta n.º 31-S/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 440/2020: Adjudicação à empresa Pausedomain, Lda. (NIPC
513915427) a aquisição de um servidor e uma licença de software para o CAF
BCV, com um montante máximo de despesa de € 799,25 (setecentos e noventa
e nove euros e vinte e cinco cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 63-SA/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.2.

Deliberação n.º 441/2020: Adjudicação à empresa Pausedomain, Lda. (NIPC
513915427) a aquisição de três licenças de software para a sede da Junta de
Freguesia do Lumiar, com um montante máximo de despesa de € 1.778,40 (mil
setecentos e setenta e oito euros e quarenta cêntimos), já com IVA incluído à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 64-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 442/2020: Adjudicação à empresa One Clinics Sintra-Este, Lda.
(NIPC 502814780) a aquisição de um pacote de dez sessões de fisioterapia,
destinado a funcionária melhor identificada na proposta em anexo, com um
montante máximo de despesa de € 300,00 (trezentos euros), já com IVA incluído
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 65-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 443/2020: Adjudicação à empresa Iluminações Teixeira Couto,
Lda. (NIPC 505760215) para aquisição de serviços de instalação de Iluminação
de Natal 2020 (CP n.º 13/2020), com um montante máximo de despesa de €
48.547,50 (quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 27-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 444/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Hélio Filipe Silva Santos, no valor reclamado de € 269,37 (duzentos e sessenta e
nove euros e trinta e sete cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo risco
decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de
gravilha, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via pública na
Rua Professor Fernando de Mello Moser, no Lumiar, do dia 12 de agosto de
2020, pelas 15h00m (Proposta n.º 28-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

172

5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 445/2020: Autorizar, no âmbito do protocolo de colaboração
celebrado entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Escola Superior de Educação,
o acolhimento do estagiário Miguel Teixeira Nascimento Nunes Pires, para
acompanhamento de crianças no CAF da Quinta dos Frades, no período entre 5
de novembro de 2020 a 27 de maio de 2021 (Proposta n.º 23-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 446/2020: Autorizar, no âmbito do protocolo de colaboração
celebrado entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Escola Superior de Educação,
o acolhimento da estagiária Ana Rita Bulhões Raposo, para acompanhamento
de crianças no CAF da Quinta dos Frades, no período entre 5 de novembro de
2020 a 27 de maio de 2021 (Proposta n.º 24-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1.

Deliberação n.º 447/2020: Adjudicação à empresa Würth Portugal - Técnica de
Montagem, Lda. (NIPC 500302030) a aquisição de 58 pares de botas e sapatos
de segurança para os trabalhadores do posto de limpeza e higiene urbana da
Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 3.431,70 (três mil
quatrocentos e trinta e um euros e setenta cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 53-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 448/2020: Adjudicação à empresa Melfa – Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, Lda. (NIPC 502792531) a aquisição de duas
motosserras para o posto de limpeza e higiene urbana da Freguesia, com um
montante máximo de despesa de € 921,79 (novecentos e vinte e um euros e
setenta e nove cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 54-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade
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6.3.

Deliberação n.º 449/2020: Adjudicação a Melfa – Máquinas, Ferramentas e
Ferragens, Lda. (NIPC 502792531) a aquisição de 10 roçadoras para o posto de
limpeza, com um montante máximo de despesa de € 5.616,10 (cinco mil
seiscentos e dezasseis euros e dez cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º
55-LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 450/2020: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta euros) para
apoio à prática federada de acordo com o número de inscritos na AFL/FPF, época
2020/2021 (Proposta n.º 49-D/2020)
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 451/2020: Adjudicação à entidade Saniambiente – Facility
Services, Lda. (NIPC 506665836), a aquisição de 5 tapetes higienizantes para o
Pavilhão Gimnodesportivo ES Lumiar, no valor de € 325,46 (trezentos e vinte e
cinco euros e quarenta e seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 50-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, 14 de outubro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

