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ATA N.º 24/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 29 de maio de 2018
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 35.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, a saber, 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. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações

1.1. O Presidente informou o executivo da reunião mantida com a CARRIS a propósito
da implementação das carreiras de bairro da Freguesia do Lumiar, a implementar no
percurso circular no interior da Freguesia e na ligação ao Alto do Lumiar.
1.2. O Presidente e a Secretária deram igualmente nota da visita ao terreno previsto
para a implantação do serviço de apoio integrado na área das dependências, no âmbito
do qual se prevê a consagração de sala de consumo vigiado.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 351/2018: Adjudicação a NSPROJECTS, MULTIMÉDIA E
SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA. atuação musical do Trio “Violets are Blues”
(sistema de som e luz incluído), no âmbito das Festas do Lumiar 2018, no valor
de € 950 (novecentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.168,50 (mil, cento e sessenta e oito euros e cinquenta
cêntimos) (Proposta n.º 43-C/2018)
Aprovada por unanimidade
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2.2.

Deliberação n.º 352/2018: Adjudicação a PAÍS REAL – Produções de
Espectáculos, Unipessoal, LDA. atuação musical da artista Karyna (sistema de
som e luz incluído e bailarinas), no âmbito das Festas do Lumiar 2018, no valor
de € 2.950 (dois mil, novecentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 3.628,50 (três mil, seiscentos e vinte e
oito euros e cinquenta cêntimos) (Proposta n.º 44-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 353/2018: Adjudicação a LIDIA MAURICIO MATIAS & FILHOS,
LDA. fornecimento de 70 refeições, almoço, prémio coletivo do baile de carnaval,
30/05/2018, pelo valor de € 840 (oitocentos e quarenta euros), com IVA incluído
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 33-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 354/2018: Adjudicação a NINFATUR – Viagens e Turismo, Lda.
aluguer de dois autocarros de 55 lugares para passeio sénior à Nazaré, prémio
de Carnaval, 30/05/2018, no valor de € 600 (seiscentos euros), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 636 (seiscentos e trinta e seis euros)
(Proposta n.º 34-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
4.1.

Deliberação n.º 355/2018: Adjudicação a R.V. PRO, Lda. aluguer de 3 microfones
de cabeça (headsets AKG), para musical do Centro de Artes e Formação, nos dias
5, 6, 7 e 8 de julho, no valor de € 200 (duzentos euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 246 (duzentos e quarenta e seis euros)
(Proposta n.º 82-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.2.

Deliberação n.º 356/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de ajuste
direto, para reforço de colunas e microfones para o evento Cidade das Crianças,
com a empresa RVPRO (NIF 504601458), com um montante máximo de despesa
€ 615,00 (seiscentos e quinze euros), já com Iva à taxa legal, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta
n.º 83-E/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 pela Secretária, Patrocínia César. E não
havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 29 de maio de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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