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ATA N.º 11-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 27 de dezembro de 2017
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, 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 11.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Tesoureiro, Artur Reis, que presidiu na ausência do Presidente e
da Secretária, e os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva,
tendo o Presidente, Pedro Delgado Alves, e a Secretária, Patrocínia César, justificado a
sua ausência. Estando verificada a existência de quórum, o Tesoureiro deu início à
reunião.
1. Informações

O executivo avaliou brevemente o decurso dos procedimentos de contratação
plurianuais em curso, tendo ainda articulado o funcionamento da Junta durante o
período de fim de ano, atenta a redução de pessoal devido ao período festivo.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 119-A/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º de
Junho de 1893 para apoio à implementação da respetiva banda filarmónica
(aquisição de instrumentos), no valor de 1.500 € (mil e quinhentos euros)
(Proposta n.º 8A-C/2017).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Vogal Henrique Melo
3.1. Deliberação n.º 120-A/2017: Autorização para a conclusão do processo de
consolidação da mobilidade da trabalhadora Cláudia Ferreira, oriunda do mapa
de pessoal do Município de Lisboa no mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar,
obtido o acordo da mesma e das duas autarquias (Proposta n.º 4A-RH/2017).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 121-A/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de assessoria jurídica, pelo
período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 (35 meses), com Inês
Margarida Ferreira Matos Mota, pelo valor mensal de € 2.000 (dois mil euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num valor global de € 70.000 (setenta mil
euros) (Proposta n.º 16A-P/2017).
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 122-A/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de motorista de ligeiros e
pesados de passageiros, pelo período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro
de 2020 (36 meses), com Dionísio Costa, pelo valor mensal de € 1.000 (mil euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num valor global de € 36.000 (trinta e seis
mil euros) (Proposta n.º 17A-P/2017).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 123-A/2017: 48.ª Alteração ao Orçamento e 33.ª Alteração ao
Plano Plurianual de Investimento da Freguesia do Lumiar para 2017 (Proposta n.º
9A-T/2017).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1. Deliberação n.º 124-A/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato misto de aquisição de bens e serviços para paginação, tratamento
fotográfico e artes finais do n.º 5 do Boletim “@Lumiar” e produção de 25.000
(vinte e cinco mil) exemplares, a celebrar com BRAIN SMASH CREATIVE, LDA., com
o preço 8.192,30 (oito mil cento e noventa e dois euros e trinta cêntimos), a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 6A-COM/2017).
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 Tesoureiro, Artur Reis, em substituição do Presidente, que se encontra
ausente, e pelo Vogal Henrique Sá Melo, em substituição da Secretária, que se encontra
ausente. E não havendo mais nada a tratar foi pelo Tesoureiro encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 27 de dezembro de 2017.
Tesoureiro Artur Reis

Vogal Henrique Sá Melo
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