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ATA N.º 33/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 17 de julho de 2018
Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuniu
a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva sede, sita na Alameda
das Linhas de Torres, n.º 156, na 44.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros, a saber, o Presidente, Pedro Delgado Alves, a
Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa Fragata, Henrique
Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a existência de quórum, o
Presidente deu início à reunião.

1. Intervenções do público

Não compareceram cidadãos para assistir à reunião ou para usar da palavra no ponto
da ordem do dia reservado para o efeito.
2. Informações

2.1. O Presidente e o executivo fizeram o balanço das atividades do fim-de-semana
integradas no Projeto BIP/ZIP Nôs Retrato, com inauguração de exposição de fotografia,
performance de recriação da história do bairro e de visita ao futuro lote do Bairro da
Cruz Vermelha e estreia do documentário sobre o Bairro da Cruz Vermelha.
2.2. O Presidente deu ainda nota da inauguração na manhã do dia da reunião, véspera
do Dia Internacional Nelson Mandela, das placas toponímicas da Rotunda Nelson
Mandela, na entrada sul da Freguesia em direção ao Alto do Lumiar, que contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, da Embaixadora da República
da África do Sul em Portugal e do Embaixador de Portugal na África do Sul.
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3. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
3.1.

Deliberação n.º: 481/2018: Adjudicação à PRN – Informática, Lda. fornecimento
de dez toners pretos para as impressoras LASERJET HP M125, no valor de € 240
(duzentos e quarenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 295,20 (duzentos e noventa e cinco euros e vinte cêntimos):
(Proposta n.º 32-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º: 482/2018: Adjudicação à CASA DAS BANDEIRAS – Central
Bandeiras, Lda. fornecimento de oito bandeiras, (duas de cada: Nacional, da
U.E., do Município e da Freguesia) no valor de € 280 (duzentos e oitenta euros),
a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 344,40 (trezentos
e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos): (Proposta n.º 33-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º: 483/2018: Adjudicação à TILIASCOOP – Formação e
Reabilitação Psicossocial, CRL desmatação, deservagem e monda de canteiros e
espaços exteriores das instalações da Divisão de Trânsito, sita na Avenida Maria
Helena Vieira da Silva, no valor de € 789,43 (setecentos e oitenta e nove euros e
quarenta e três cêntimos), isento de IVA: (Proposta n.º 28-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
4.1. Deliberação n.º 484/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 900 (novecentos
euros) à Academia Musical 1º de Junho de 1893 para fazer face ao acréscimo de
horário utilizado a mais no pavilhão da Escola Secundária do Lumiar, em março,
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abril e maio e junho, devido ao ensaio da Marcha Popular (Proposta n.º 67D/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 485/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 4.000 (quatro mil
euros) à Academia Musical 1º de Junho de 1893 com vista ao apoio às atividades
desportivas no âmbito de desenvolvimento da modalidade de basquetebol
2018/2019: (Proposta n.º 68-D/2018).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º: 486/2018: Adjudicação a MARCIAL ARTSPORT, LDA.
fornecimento de material desportivo de boxe, no âmbito do desenvolvimento da
modalidade, época 2018/2019, pelo Recreativo Águias da Musgueira, no valor
de € 716,26 (setecentos e dezasseis euros e vinte e seis cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 881 (oitocentos e oitenta e um
euro): (Proposta n.º 69-D/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela Vogal Pedro Saraiva
5.1.

Deliberação n.º: 487/2018: Adjudicação à TERMOVENTIL, Lda. fornecimento e
montagem de ventilador nos balneários do Posto de Limpeza, no valor de €
220,75 (duzentos e vinte euros e setenta e cinco cêntimos), a que acresce IVA à
taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 271,52 (duzentos e setenta e um
euros e cinquenta e dois cêntimos): (Proposta n.º 37-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade
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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, 17 de julho de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

