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ATA N.º 47/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 22 de novembro de 2018
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e
trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 58.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. A Secretária, Patrocínia César, e os vogais
Pedro Saraiva e Elsa Fragata 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 informou o executivo das reuniões mantidas com a Associação Não
Apaguem a Memória, com o Centro Cultural de Telheiras, com a Academia Musica l1 de
Junho de 1893, e com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Alto do
Lumiar, bem como da sua presença na comemoração do Diwali, na Comunidade Hindu.
1.2. O executivo discutiu o ponto de situação realizado com a UIT – Norte na semana
anterior quanto ao arranque dos preparativos finais para a obra de requalificação do
Paço do Lumiar.
1.3. O executivo fez ainda o balanço da 11.ª Edição da Corrida Luzia Dias, realizada no
dia 18 de novembro, e que percorreu as principais artérias do centro do Lumiar.
1.4. Finalmente, o Presidente deu nota da sua presença na reunião promovida pela
Associação de Residentes de Telheiras sobre a expansão da rede de Metro e as
alterações com impacto no território da Freguesia.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 688/2018: Aprovar a decisão de atribuição de indemnização a
Emília Jesus Rodrigues Gonçalves, no valor de € 998,76 (novecentos e noventa
e oito euros e setenta e seis cêntimos) (Proposta n.º 24-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
3.1.

Deliberação n.º 689/2018: Aprovação da decisão de aquisição de material de
escritório para a Junta de Freguesia, à empresa Samuel David Louro Brás, no
valor de € 241,41 (duzentos e quarenta e um euros e quarenta e um cêntimos)
já com IVA incluído (Proposta n.º 46-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 690/2018: Adjudicação à empresa Ninfatur (NIF: 502573945),
para aquisição de serviços de aluguer de autocarro para o dia 12/12/2018, para
uma saída da UTIL para visitar o Museu de Arqueologia no valor de € 185,50
(cento e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 47-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 691/2018: Aprovação da decisão para instalação elétrica para
montagem de uma cancela na Estrada de Telheiras, junto ao acesso do Jardim
Caldeira Cabral, à empresa ELETROBASSO – Instalações Elétricas, Lda., no valor
de € 409,77 (quatrocentos e nove euros e setenta e sete cêntimos) já com IVA
incluído (Proposta n.º 52-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.4.

Deliberação n.º 692/2018: Aprovação da decisão para aquisição de plantas de
plantação para o Jardim Prof. Sousa Franco; Rotunda das 5 vias e UTIL; edifício
Sede e Avenida Ventura Terra, à empresa CERCICA, no valor de € 858,60
(oitocentos e cinquenta e oito euros e sessenta cêntimos) já com IVA incluído
(Proposta n.º 53-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
4.1.

Deliberação n.º 693/2018: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. (NIF:
513112170) para limpeza/desentupimento de urgência dos ralos de uma
cobertura/placa da EB Nuno Cordeiro, por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa de € 116,85 (cento e dezasseis euros e
oitenta e cinco cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 196-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 694/2018: Adjudicação à empresa Momentos & Questões, Lda.
(NIF: 514840307) para serviço de manutenção e conservação das 8 (oito) escolas
e CAF`s da Freguesia, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 1.845,00 (mil oitocentos e quarenta e cinco euros), já
com IVA incluído (Proposta n.º 197-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 695/2018: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
Alto do Lumiar - Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo para apoio ao
Projeto “Dar cor e vida à Escola”, com um montante máximo de despesa de €
150,00 (cento e cinquenta euros) (Proposta n.º 198-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.4.

Deliberação n.º 696/2018: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
Alto do Lumiar - Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo para apoio aos
cabazes de Natal – sorteio na Escola no mês de dezembro, com um montante
máximo de despesa de € 150,00 (cento e cinquenta euros) (Proposta n.º 199E/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
assinada pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pelo Tesoureiro, Artur Reis, na
ausência da Secretária, Patrocínia César. E não havendo mais nada a tratar foi pelo
Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 22 de novembro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

