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ATA N.º 28/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 21 de junho de 2018
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas treze 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 39.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, e
a vogal Elsa Fragata justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada
a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações

O Presidente informou o executivo da sua presença na sessão promovida na véspera na
Associação de Residentes de Telheiras sobre estacionamento naquele bairro e sobre a
possibilidade de ativação de zona de estacionamento condicionado.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 420/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) de contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical
para atuação do fadista Marco Rodrigues, no âmbito das Festas do Lumiar 2018,
por ajuste direto, pelo preço de 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), acrescido
de IVA, à taxa legal em vigor, à entidade Universal Music Portugal, S.A.
(Proposta n.º 62-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 421/2018: Adjudicação ao Atelier Gastronómico 2, Lda.
fornecimento de jantar aos participantes das Marchas do Lumiar, dia 24 de
junho, no salão nobre da Junta, no valor de € 780 (setecentos e oitenta euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 959,40
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(novecentos e cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos) (Proposta n.º 63C/2018).
Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 422/2018: Aprovação dos documentos a submeter à Assembleia
de Freguesia do dia 27 de junho (Proposta n.º 3-AFL/2018):
 Autorizações para Componentes de Apoio à Família
 Contrato de Delegação de Competências com o Município de Lisboa para
execução do Fundo de Emergência Social
 Aceitação de doações
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 423/2018: Adjudicação à GRUPO VENDAP, S.A. aluguer de um
wc portátil com lava mãos, no âmbito da Atividade Comunitária BIP-ZIP Nôs
Retrato, dia 14 de julho, no valor de € 190 (cento e noventa euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 233,70 (duzentos e trinta e três
euros e setenta cêntimos) (Proposta n.º 43-S/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, 21 de junho de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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