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ATA N.º 38/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 5 de setembro de 2018
Aos cinco dias do mês de setembro 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 49.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa Fragata e Henrique Sá Melo. Os vogais 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 Presidente deu nota ao executivo dos desenvolvimentos mais recentes quanto à
implementação pela Carris da nova Carreira de Bairro para a Freguesia do Lumiar, tendo
sido apresentada a versão atualizada do percurso, cujo arranque de atividade está
previsto para o primeiro trimestre de 2019.
2. Propostas subscritas pela Secretária
2.1.

Deliberação n.º: 540/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para acompanhamento na Praia Sénior 2018, com Gonçalo
Abel Carvalho, com um montante máximo de despesa € 250,00 (duzentos e
cinquenta euros), que acresce IVA à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 64S/2018).
Aprovada por unanimidade
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2.2.

Deliberação n.º: 541/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de contrato de aquisição de serviços de catering para provimento de
refeições dos participantes dos arraiais das Festas do Lumiar 2018, por ajuste
direto simplificado, com Atelier Gastronómico 2, Lda. NIPC: 508 756 677, com
um montante máximo de despesa de € 1.476,00 (mil e quatrocentos e setenta e
seis euros), já com IVA, à taxa legal em vigor estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 65-S/2018).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 542/2018: Adjudicação a ATLANTIC FERRIES, TRÁFEGO LOCAL,
FLUVIAL E MARÍTIMO, S.A. aquisição de bilhetes ida e volta para Troia, no
âmbito da programação Junta-te ao Verão Sénior, pelo valor de € 620,40
(seiscentos e vinte euros e quarenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 66-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
3.1.

Deliberação n.º: 543/2018: Adjudicação à TILIASCOOP – Formação e Reb.
Psicosocial, CRL desmatação da Azinhaga do Manturo, no valor de € 1.249,38
(mil, duzentos e quarenta e nove euros e trinta e oito cêntimos), isento de IVA
(Proposta n.º 39-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º: 544/2018: Adjudicação à CUDELL – Outdoor Solutions, SA.
fornecimento de 10 programadores de rega para substituição dos roubados, no
Jardim Sousa Franco e Rua Agostinho Neto, no valor de € 606,81 (seiscentos e
seis euros e oitenta e um euro), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 746,38 (setecentos e quarenta e seis euros e trinta e oito
cêntimos) (Proposta n.º 40-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
4.1.

Deliberação n.º 545/2018: Adjudicação a SCM – Sociedade Comercial de
Máquinas, Lda. fornecimento de materiais em falta para a cobertura do pátio da
Escola Básica Alto da Faia (festa final), pelo valor de € 391,30 (trezentos e
noventa e um euros e trinta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor:
(Proposta n.º 145-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
5.1.

Deliberação n.º 546/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de fornecimento de 10 coletes refletores
modelo Proteção Civil com personalização e logotipo da Junta de Freguesia do
Lumiar, a celebrar com a Touch Fire, Lda. (NIF: 509357156), por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 595,01
(quinhentos e noventa e cinco euros e um cêntimo), já com IVA, estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto:
(Proposta n.º 5-PC/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 547/2018: Aprovação da autorização do pagamento, a título de
indemnização, à Senhora Joana Rita Xavier Parente portadora do NIF n.º
225695359, no valor reclamado de € 40,00 (quarenta euros), derivada de
responsabilidade civil pelo risco decorrente de atividade especialmente
perigosa, na sequência da projeção de pedras, no decurso da execução de
trabalhos de deservagem da via pública na Rua Francisco Stromp, pelas 09h45
do dia 23 de agosto de 2018 (Proposta n.º 42-LHU/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, 5 de setembro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

