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ATA N.º 5/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 26 de janeiro de 2018
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 16.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e o vogal Henrique Sá Melo. Os vogais Elsa Fragata, Pedro
Ângelo e Pedro Saraiva justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações

O executivo fez o balanço dos trabalhos dirigidos à regularização dos vínculos na
Administração Pública, com vista ao desencadear dos procedimentos concursais após a
revisão do mapa de pessoal a ter lugar na Assembleia de Freguesia do dia 30 de janeiro.
2. Propostas subscritas pelo Presidente e pelos vogais Henrique Sá Melo e Pedro
Saraiva
2.1. Deliberação n.º 48/2018: Adjudicação tendente à celebração de 2 (dois) contratos
de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação de serviço
em funções públicas, na modalidade de tarefa, para execução de tarefas de
limpeza e higiene urbana, decorrente de impossibilidade de conclusão de
procedimentos contratuais pendentes não imputáveis aos prestadores, durante o
mês janeiro de 2018, a celebrar com António Soares Cabral e Luís Miguel Bispo
Marques Pinto, por ajuste direto de regime simplificado, com montantes máximos
de despesa de € 750 (setecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 5-P/2018):
Aprovada por unanimidade

27

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, 26 de janeiro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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