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ATA N.º 27/2017

Aos dezasseis dias de junho de dois mil e dezassete, pelas dezanove horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério Santos. A vogal Eneida
Godinho justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O Presidente informou o executivo da sua visita à obra do Mercado do Lumiar e da sua
reunião com o Centro Cultural de Telheiras, realizada no mesmo dia da reunião. Foi
igualmente dado nota da inauguração do novo quartel do Regimento de Sapadores
Bombeiros no território da Alta de Lisboa, na Freguesia de Santa Clara, e que contou com a
presença do Presidente da CML, do Vereador da Proteção Civil, Carlos Castro, e que servirá
o território da Freguesia do Lumiar.
2.

2.1.

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 647/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de apoio logístico às Festas do Lumiar, por
ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 25.000,00 (vinte e
cinco mil euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com
aprovação das peças do procedimento e aprovação do convite à seguinte entidade:
ROADWORK, Construções e Obras Públicas, Lda., e delegação no
Presidente da competência para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar
as retificações das peças do procedimento e os erros e omissões do caderno de
encargos (Proposta n.º 92-C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 648/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da banda
Linda Martini, no âmbito das Festas do Lumiar 2017, por ajuste direto, em função
de critério material, com um montante máximo de despesa de € 6.000,00 (seis mil
euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, remetendo, para o efeito,
convite à entidade Isabel Bicho, Unipessoal, Lda. (NIPC 513770437).
(Proposta n.º 93-C/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.

3.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 649/2017: Aprovação da 23.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2017, de acordo com o quadro em anexo à presente
proposta e que da mesma fazem parte integrante (Proposta n.º 50-T/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

6.1

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 650/2017: Adjudicação a Fly & Jump, Unipessoal, Lda.
(Bounce) o fornecimento de bilhetes no âmbito do Programa Junta-te ao Verão
2017, no valor de € 4.165,00 (quatro mil, cento e sessenta e cinco euros), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 158-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.2

Deliberação n.º 651/2017: Proposta de Regulamento Interno do CAF de
Telheiras 2017-2018. (Proposta n.º 159-E/2017).

Adiada

6.3

Deliberação n.º 652/2017: Proposta de Regulamento Interno do CAF de São
Vicente 2017-2018. (Proposta n.º 160-E/2017).

Adiada

6.4

Deliberação n.º 653/2017: Proposta de Regulamento Interno do CAF da
Quinta dos Frades 2017-2018. (Proposta n.º 161-E/2017).

Adiada

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
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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, 16 de junho de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

