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ATA N.º 13/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 27 de abril de 2020
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas doze horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, por videoconferência, nos termos do
n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na 124.ª reunião do mandato
autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, e os vogais Elsa Fragata e Henrique Sá
Melo. O Tesoureiro, Artur Reis, e 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 brevemente nota das diligências em curso para aquisição de máscaras
reutilizáveis para distribuição à população, dando nota das dificuldades com obtenção
de stocks e de entrega em tempo útil e da necessidade de proceder à abertura do
respetivo procedimento para entrega com a maior brevidade do primeiro lote.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 261/2020: Abertura de 1 (um) procedimento por ajuste direto
para aquisição de vinte mil máscaras sociais reutilizáveis de proteção contra
COVID-19, com um montante máximo de despesa de até € 38.179,20 (trinta e
oito mil cento e setenta e nove euros e vinte cêntimos), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor, e convite à entidade FRADELSPORT - Casa Desporto Fradelos,
Lda. (NIPC 507783905) (Proposta n.º 6-P/2020)
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, 27 de abril de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

