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ATA N.º 15/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 23 de abril de 2019
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezanove, 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 77ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. 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 e o executivo analisaram a implementação dos novos contratos de
delegação de competências, nomeadamente quanto à sua calendarização e
faseamento, tendo em vista a sua aprovação programada para a Assembleia de
Freguesia do dia 30 de abril.

1.2. Foi ainda abordada a preparação das atividades programadas para o fim do ano
letivo nas instituições geridas pela Freguesia, com vista à sua integração num programa
comum de divulgação.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 325/2019: Relatório do exercício do Estatuto do Direito de Oposição
na Freguesia do Lumiar relativo ao ano de 2018 (Proposta n.º 5-P/2019).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 326/2019: Adjudicação a Covanca, Lda. para aquisição de
serviços de restauração – almoço para 28 pessoas referente à atividade “Palavras
de Abril”, com um montante máximo de despesa de € 364,00 (trezentos e
sessenta e quatro euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 21-S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 327/2019: Adjudicação à empresa UTS da aquisição de serviços
de aluguer de autocarro para deslocação do Lumiar ao Aeroporto dos
participantes da Viagem a Florença, com um montante máximo de despesa de €
130,00 (cento e trinta euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 22-S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 328/2019: Adjudicação à empresa Turitalefe, Lda. da aquisição
de serviços para aluguer de autocarro para transporte do Grupo Coral Adega da
Vidigueira, com um montante máximo de despesa de € 425,00 (quatrocentos e
vinte e cinco euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 23-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
4.1.

Deliberação n.º 329/2019: Adjudicação à empresa CERTOMA, Lda., para
reparação do punho de aspiração do motocão, com um montante máximo de
despesa de € 602,20 (seiscentos e dois euros e vinte cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 27-LHU/2019).
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
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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, 23 de abril de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

