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ATA N.º 34/2017

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária,
do Tesoureiro e do Vogal Rogério Santos. Os vogais Eneida Godinho, Pedro Ângelo e Pedro
Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O Presidente informou o executivo da aprovação em reunião da Câmara Municipal de Lisboa
do processo de realojamento do Bairro da Cruz Vermelha, com o arranque do procedimento
destinado à empreitada de construção do novo bairro. Foi ainda dada informação sobre a
inclusão daquele território no quadro dos contratos locais de segurança (CLS), e da presença
da Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, em reunião com parceiros,
no Centro de Artes e Formação da JFL.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 814/2017: Autorização do pagamento de indemnização, a
Justino Miguel Pereira Barbosa Mateiro Santos, no valor reclamado de
€845,96 (oitocentos e quarenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos), derivada
de responsabilidade civil pelo risco decorrente de atividade especialmente
perigosa, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via pública na
Rua Bento de Jesus Caraça, no dia 31 de maio. (Proposta n.º 71-P/2017).

Aprovada por unanimidade
3. Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 815/2017: Aprovação da atribuição de apoio monetário no valor
de € 50,00 (cinquenta euros), no âmbito do Fundo de Emergência Social, para
cobertura de despesas de carácter social e administrativo para conclusão de
procedimentos administrativos e de identificação civil (Proposta n.º 87-S/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 816/2017: Aprovação da atribuição de apoio monetário, no valor
de € 310,00 (trezentos e dez euros), no âmbito do Fundo de Emergência Social,
para fazer face a despesas com o arranjo da bateria da cadeira de rodas, conforme
orçamento da Lx Battery. (Proposta n.º 88-S/2017).

Aprovada por unanimidade
4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 817/2017: Aprovação da 29.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 62-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 818/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 para apoio aos colaboradores montagem/desmontagem/apoio às
atividades no desenvolvimento do programa Lisboa Vai ao Parque, realizado na
Quinta das Conchas, a 29/07/2017, no valor de € 200,00 (duzentos euros).
(Proposta n.º 72-D/2017).

Aprovada por unanimidade
6.
6.1.

Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
Deliberação n.º 819/2017: Adjudicação a IKEA Portugal – Móveis e Decoração,
Lda. o fornecimento de secretárias pequenas para a CAF de Telheiras, no valor de €
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 196-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º 820/2017: Adjudicação a Associação Azimute Radical o
fornecimento de bilhetes para entrada na piscina 3G, no âmbito do plano de
atividades de setembro, CAF Telheiras, no valor de € 200,00 (duzentos euros), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 197-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 821/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para
ensino de dança de Hip Hop aos utentes do Centro de Artes e Formação, nos meses
de setembro a dezembro de 2017, a celebrar com Rafael Tavares Barreto, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.600,00
(mil e seiscentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 198-E/2017).

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, 1 de agosto de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

