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ÉLIO ALEXANDRE CAPRICHA MATIAS, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

BUCELAS, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO Nº 1 DO ARTIGO 56º DA LEI Nº 75/2013 

DE 12 DE SETEMBRO, FAZ PÚBLICO QUE NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 

DE FREGUESIA DE BUCELAS, REALIZADA EM 03/11/2020, FORAM APROVADOS OS 

SEGUINTES ASSUNTOS: 

Ponto 1 - Aprovação de Ata da 73ª reunião ordinária, realizada em 20/10/2020; 

deliberado aprovar, por unanimidade. 

Ponto 2 – Certificado de Atestados passados de 20 de outubro a 02 de 

novembro de 2020; tomar conhecimento.  

Ponto 3 – Informação Interna nº 070 – Ratificação das Notas de Pagamento 

emitidas de 20 de outubro a 02 de novembro de 2020 deliberado, por 

unanimidade, ratificar. 

Ponto 4 – Informação Interna nº 071 – Contagem e Verificação de Valores 

referente a 30 de outubro de 2020: 

--Operações Orçamentais: 242.182,50€  

--Operações não orçamentais: 2.106,01€  

--Movimento total de Tesouraria: 244.288,51€  

Ponto 5 – Informação Interna nº 068 – Abate ao Património; deliberado por 

unanimidade, proceder ao abate doze bens por se encontrarem danificados. 

 

Ponto 6 – Informação Interna nº 069 - Alteração Orçamental nº 06 de 2020: 

--De harmonia com o disposto em 8.3.1.5. do Decreto de Lei 54-A/99 de 22 de 

fevereiro” Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais” e com a 

alínea b) do nº 1 do Artº nº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, deliberado, 

por unanimidade, proceder à alteração orçamental, no valor de € 4.200,00 

(quatro mil e duzentos euros). 

Ponto 7 – Proposta de deliberação nº 159 – Despesas de deslocação do 

Presidente no decorrer do mês de outubro; deliberado por unanimidade, 

proceder ao pagamento. 

 

Ponto 8 – Proposta de deliberação nº 160 – Pagamento de Fatura à empresa 

Serralharia Civil Jorge Serra, Unipessoal; deliberado por unanimidade, proceder 

ao pagamento da fatura nº 2020/25, no valor de € 3.198,00, com Iva incluído, 

relativa à reparação e montagem da cobertura do armazém da varrição. 
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Ponto 9 – Proposta de deliberação nº 161– Pagamento de Fatura à empresa 

Serralharia Civil Jorge Serra, Unipessoal; deliberado por unanimidade, proceder 

ao pagamento da fatura nº 2020/26, no valor de € 221,40, com Iva incluído, 

relativa ao fornecimento e montagem do terminal do Coreto do Freixial. 

Ponto 10 – Proposta de deliberação nº 162 – Pagamento de Fatura à empresa 

Serralharia Civil Jorge Serra, Unipessoal; deliberado por unanimidade, proceder 

ao pagamento da fatura nº 2020/27, no valor de € 3.936,00, com Iva incluído, 

relativa à reparação da estrutura do coreto da Praça Tomás José Machado. 

Ponto 11 – Proposta de deliberação nº 163 – Pagamento de Fatura à empresa 

Silvestre & Neto Construções; deliberado por unanimidade, proceder ao 

pagamento da fatura nº A/36, no valor de € 1.643,00, com Iva incluído, relativa 

aos trabalhos a mais da empreitada de reparação do Campo de Jogos de 

Vila de Rei. 

Ponto 12 – Proposta de deliberação nº 164 – Pedido para o pagamento de 

OVP de 2020, em prestações, do Minimercado do Freixial; deliberado por 

unanimidade, autorizar o pagamento em três prestações de 93,60 euros, 

cada, com início no mês de novembro, ao dia 25 de cada mês. 

Ponto 13 – Proposta de deliberação nº 165 – Pedido da Câmara Municipal de 

Loures para utilização do Auditório; deliberado por unanimidade, autorizar a 

utilização do auditório para o funcionamento da Academia de Saberes – Polo 

de Bucelas, até ao final do ano letivo, duas vezes por semana, à terças-feiras, 

das 15H00 às 16H00, e às sextas-feiras, entre as 15H45 e as 16H45, respeitando 

as novas regras de utilização do respetivo espaço devido à situação 

epidemiológica Covid-19. 

Ponto 14 – Proposta de deliberação nº 166 – Pedido da ARCD de Vila de Rei 

pela comemoração do seu 68º aniversário; deliberado por unanimidade, 

conceder um apoio financeiro, no valor de € 150,00, considerando a 

comemoração efetuada mesmo de forma atípica devido à situação 

epidemiológica Covid-19. 

Ponto 15 – Proposta de deliberação nº 167 – Pedido da Confraria do Arinto; 

pela comemoração do seu 12º aniversário deliberado por unanimidade, 

conceder um apoio financeiro, no valor de € 150,00, considerando que a 

comemoração coincidiu com a inauguração da nova sede, sita na Rua 

Romão dos Reis na Chamboeira nas antigas instalações da escola do JI e 1º 

ciclo, mantendo assim aquele edifício ocupado evitando-se a sua 

degradação. 
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Ponto 16 – Proposta de deliberação nº 168 – Propostas para reparação de 

chapa e pintura da viatura Citroen 02-81-UZ; deliberado por unanimidade, 

adjudicar à empresa Lurca II, pelo valor de € 2.860,72, mais Iva à taxa de 23%, 

incluindo também a pintura interior da viatura. 

 

Bucelas, 03 de novembro de 2020 

O Presidente da Freguesia de Bucelas 

 

 

Élio Alexandre Capricha Matias 
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