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ATA N.º 40/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 18 de setembro de 2018
Aos dezoito dias do mês de setembro 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 51.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes 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. O vogal Pedro Saraiva justificou a sua ausência junto do Presidente.
Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Intervenção do público

Não compareceram cidadãos para usar da palavra no ponto da ordem de trabalhos
reservado para o efeito.
2. Informações

2.1. O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com a Unidade de
Intervenção Territorial Norte da CML, com a Academia 1.º de Junho de 1893, com a
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar e com a Agrobio.
2.2. O Presidente deu ainda nota da sua presença na apresentação aos encarregados de
educação do Jardim-de-Infância do Lumiar e da Escola Básica da Quinta dos Frades, bem
como do acompanhamento do arranque de atividades em todas as demais escolas, e,
em particular nas Componentes de Apoio à Família geridas pela Junta de Freguesia do
Lumiar.
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2.3. O Presidente informou ainda o executivo da visita técnica realizada com os serviços
de higiene urbana da Câmara Municipal de Lisboa para implementação do enterramento
de contentores em vários pontos do território, nomeadamente na Rua Comandante
Fontoura da Costa e nas ruas perpendiculares e paralelas à Rua do Lumiar.
3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 571/2018: Deliberar favoravelmente a consolidação da
modalidade na categoria assistente operacional de Fernando Carlos Henriques
Ferreira, integrado na carreira e categoria de assistente operacional, oriundo do
mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Santa Clara, com efeitos a 1 de
setembro de 2018 (Proposta n.º 27-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 572/2018: Adjudicação à Ana Gomes & Cristina Doutor Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. (NIF: 506954420) para aquisição
de serviços de revisão legal de contas da Freguesia do Lumiar, relativas ao
período de 01/07/2018 a 30/09/2018, no valor de € 2.100,00 (dois mil e cem
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 21-P/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 573/2018: Aprovação dos documentos a submeter à Assembleia
de Freguesia do dia 26 de setembro (Proposta n.º 4-AFL/2018):
 2.ª Revisão do Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2018
 Componentes de Apoio à Família – revisão de protocolos
 Renovação da designação de ROC para o quadriénio 2018-2022
 Compromissos plurianuais
 Anteprojeto de Regulamento de Condecorações da Freguesia do Lumiar
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º: 574/2018: Aquisição de serviços de seguro de acidentes
pessoais e responsabilidade civil para os participantes do evento da
Comemoração do Dia Internacional do Cinema - CINETEATRO, à empresa Liberty
Seguros, S.A. (NIPC 500068658), no valor de 336,50€ (trezentos e trinta e seis
euros e cinquenta cêntimos), já com IVA (Proposta n.º 68-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º: 575/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços aquisição de serviços de mesa e restauração
para provimento dos almoços dos participantes da Praia Campo Sénior 2018,
entre 27 e 31 de agosto de 2018 com a entidade Miranda Guerreiro & Filhos,
Lda. – (Restaurante A Tendinha), por ajuste direto (AD 20/2018), até ao preço
de € 6.000 (seis mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor, sendo o valor da
refeição de 8,00 € mais IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 69-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º: 576/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços aquisição de serviços de mesa e restauração
para provimento dos almoços dos participantes da Praia Campo Sénior 2018,
entre os dias 3 e 7 de setembro de 2018 com a entidade Nelson Pais Pereira &
Filhos Lda. – (Restaurante O Quintal), por ajuste direto (AD 21/2018), até ao
preço de € 7.200,00 (sete mil e duzentos euros), mais IVA à taxa legal em vigor
sendo o valor da refeição de € 9,50 (nove euros e cinquenta cêntimos, mais IVA
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 70-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.4.

Deliberação n.º: 577/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços aquisição de serviços de fadistas, som, luz e
apoio técnico para a Noite de Fados – Dia Internacional do Idoso com a entidade
R.V.PRO – PRODUÇÃO EDICAÇÃO AUDIO, LDA (NIF: 504601458), por ajuste
direto no valor de € 2.829,00 (dois mil oitocentos e vinte e nove euros), já com
IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 71-S/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
5.1.

Deliberação n.º: 578/2018: Adjudicação à R.V.PRO – PRODUÇÃO EDICAÇÃO
AUDIO, LDA (NIF: 504601458) para fornecimento de equipamento de som,
gravação de áudio e apoio técnico para a Assembleia de Freguesia a realizar no
dia 26/09/2018, no valor de € 516,60 (quinhentos e dezasseis euros e sessenta
cêntimos), já com IVA: (Proposta n.º 36-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º: 579/2018: Adjudicação à FINLOG (NIPC 502584866) aluguer de
viatura de serviço Lumiar Transporta (outubro, novembro e dezembro)
matrícula: 44-OF-57, no valor de € 2.189,79 (dois mil cento e oitenta e nove euros
e setenta e nove cêntimos), já com IVA: (Proposta n.º 37-SA/2018).
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
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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, 18 de setembro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

