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ATA N.º 41/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 7 de novembro de 2019
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas vinte horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156, na 103.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 Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. A
vogal Elsa Fragata justificou 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 avaliaram brevemente as questões colocadas por
residentes no Lumiar na reunião descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa
realizada na véspera para as Freguesias de Lumiar e Santa Clara, em particular as que
correspondem à necessidade de ações conjuntas da Freguesia e do Município.
1.2. O vogal Henrique Sá Melo deu nota do recurso uma vez mais à Bolsa de Emprego
Público para suprir necessidades de pessoal através de processo de mobilidade, em
particular no que respeita ao apoio ao atendimento nalguns serviços.

2.

Propostas subscritas pela Secretária

2.1. Deliberação n.º 924/2019: Adjudicação à empresa Crazy Parties a aquisição de
cartuchos de castanhas, pacotes de pipocas e algodão doce, no âmbito da Festa
Comunitária da Performance Destas Casas Saem Histórias, a decorrer de 9 a 23 de
novembro, com um montante máximo de despesa de até € 1.279,20 (mil e
duzentos e setenta e nove euros e vinte cêntimos), já com IVA à taxa legal em
vigor. (Proposta n.º 110-S/2019).
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 925/2019: Adjudicação à empresa Crazy Parties aquisição de
serviços de animação musical, aluguer de equipamento de som, luz e apoio técnico
para o Magusto – Baile de Outono, com um montante máximo de despesa de até
€ 750,00 (setecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
de devido. (Proposta n.º 111-S/2019).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 926/2019: Adjudicação à Polícia de Segurança Pública, para corte
de via – Performance teatral de rua – Destas Casas Saem Histórias – Atividade
Quinta do Olival BIP/ZIP, com um montante máximo de despesa de até € 483,68
(quatrocentos e oitenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), já com IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 112-S/2019).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 927/2019: Regulamento do Fim-de-Semana Sénior 2019
(Proposta n.º 113-S/2019).
Aprovada por unanimidade

3.

Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo

3.1. Deliberação n.º 928/2019: Adjudicação à empresa Sucessos QB – Produções
Artísticas, Lda. da aquisição de serviços de instalação de Iluminação de Natal 2019,
por consulta prévia (CP n.º 7/2019), com um montante máximo de despesa de €
22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 65-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.

Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

4.1. Deliberação n.º 929/2019: Adjudicação a Jesus Events – Unipessoal, Lda., a
aquisição de serviços para a produção da 12.ª Edição da Corrida Luzia Dias, por
ajuste direto (AD n.º 30/2019), com um montante máximo de despesa de €
16.000,00 (dezasseis mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 80-D/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
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, 7 de novembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César
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