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ATA N.º 32/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 13 de julho de 2018
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, pelas dezanove 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 43.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa
Fragata e Pedro Saraiva justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O Presidente informou o executivo da visita de trabalho realizada no Jardim-deInfância de Telheiras com vista à correção dos problemas na zona ajardinada junto do
parque infantil.
1.2. O Vogal Henrique Sá Melo deu nota da reunião de apresentação e discussão pública
sobre a Operação de Reabilitação Urbana das Calvanas, realizada no Centro Cívico
Edmundo Pedro, na Freguesia de Alvalade, com a presença do Vereador Manuel
Salgado, na qual representou a Freguesia do Lumiar.
1.3. Finalmente, o Presidente deu nota da reunião mantida com o Conselho de
Administração da SGAL e com o Vereador Ricardo Robles, no quadro da preparação da
implantação de uma resposta integrada para as dependências na Freguesia do Lumiar.

204

2. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
2.1.

Deliberação n.º: 478/2018: Aprovação do pedido de mobilidade da trabalhadora
Ana Carina Calvário da Silva, assistente técnica do mapa de pessoal do Centro
Hospital Psiquiátrico de Lisboa, pelo prazo máximo de 18 meses, solicitando o
acordo do serviço de origem referido para a concretização da situação de
mobilidade (Proposta n.º 25-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
3.1.

Deliberação n.º: 479/2018: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato misto de empreitada de obras públicas e reparação
integral de parque infantil do Jardim de Infância de Telheiras e de aquisição de
equipamentos nele implementados, 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, aprovação das peças do procedimento
(convite e caderno de encargos), delegando no Presidente da Junta a sua
assinatura, e aprovação do convite a Brincantel – Comercialização de Material
Elétrico de Bragança, Lda, com delegação no Presidente da Junta da
competência para responder aos pedidos de esclarecimento, aprovar
retificações das peças do procedimento e dos erros e omissões do caderno de
encargos (Proposta n.º 99-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º: 480/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de empreitada de obras públicas para a substituição integral do piso do
parque infantil do Jardim de Infância do Lumiar, a celebrar com a empresa D.K.K.
– Construção Civil e Obras Públicas, Lda. (NIPC 506 637 194) por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de até € 6.500,00
(seis mil e quinhentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
(Proposta n.º 100-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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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, 13 de julho de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

