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ATA N.º 9-A/2013
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a Junta de
Freguesia do Lumiar, com a presença de todos os seus membros.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo do andamento dos trabalhos da reforma administrativa da cidade e
das respetivas consequências na elaboração do Orçamento da Junta de Freguesia do Lumiar, na
sequência de nova reunião de trabalho realizada com a Câmara Municipal de Lisboa. Foi igualmente
dado nota das reuniões de trabalho mantidas com a Paróquia de Nossa Senhora das Portas do Céu
(Telheiras) e com a Associação Portuguesa de Cultura e Desenvolvimento.
2.

Orçamento e plano

O executivo prosseguiu a discussão do Orçamento e Plano para 2014, tendo sido dado nota pelo
Presidente das reuniões realizadas ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição com o PPD/PSD,
CDS-PP, Bloco de Esquerda e PEV, estando agendada reunião com o PCP para segunda-feira, dia 16
de dezembro. Ficaram definidos o modelo de elaboração do Orçamento, a redação de nota explicativa
que permita uma leitura mais clara do Orçamento e a comparação com o dos anos anteriores,
elaborados à luz de um quadro distinto (anterior à reforma) e o essencial da definição das dotações
orçamentais para cada departamento, com vista à sua aprovação na reunião da próxima semana.

3.

Propostas apresentadas pelo Presidente

3.1.
Deliberado por unanimidade, por motivo de festejos natalícios, conceder tolerância de ponto
aos trabalhadores da Junta nos dias 24 e 31 de dezembro de 2013 (Deliberação n.º 123-A/2013).
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1
Deliberado por unanimidade contratar, em regime de contrato de prestação de serviços, o Sr.
Filipe Lima Bacelar, para prestação de serviços jurídicos, no período de 14 a 31 de dezembro de 2013,
pelo valor de € 400,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Deliberação n.º 128-A/2013).
4.2.
Deliberado por unanimidade revogar o contrato de prestação de serviços de manutenção da
rede informática, manutenção e instalação de software, hardware e outros, celebrado em 12 de julho de
2007 com o Sr. Ricardo Jorge Soares Fernandes do Amaral Pinheiro, com efeitos imediatos, e proceder
ao pagamento do montante equivalente a 2 meses de honorários, correspondente ao período de aviso
prévio previsto no referido contrato (Deliberação n.º 131-A/2013).
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5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1.
Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias, Empreiteiros, Lda. aquisição e reposição
de lajes em betão de 2 caldeiras da Rua Virgínia Rau, pelo valor de € 658,05 (Deliberação n.º 121A/2013).
5.2.
Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias, Empreiteiros, Lda. reparação de calçada
da Rua André de Gouveia, entre os n.os 2 e 4, pelo valor de € 3.118,67 (Deliberação n.º 122-A/2013).
5.3.
Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias, Empreiteiros, Lda. reparação de
pavimentos de calçada e lancis na Rua Prof. Mark Athias, junto ao n.º 11, pelo valor de € 702,33
(Deliberação n.º 124-A/2013).
5.4.
Deliberado por unanimidade adjudicar a Tíliascoop, CRL requalificação do canteiro na Rua
Adriana de Vecchi, entre os n.os 1 e 3, pelo valor de € 288,00 (Deliberação n.º 125-A/2013).
5.5.
Deliberado por unanimidade adjudicar a Auto-Sueco execução de reparações no autocarro da
Junta (substituição de equipamento elétrico), pelo valor de € 1.087,25 (Deliberação n.º 126-A/2013).

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.
Deliberado por unanimidade contratar, em regime de contrato de prestação de serviços, na
modalidade de tarefa, a Sra. Maria Gabriela Chorinca Ferreira, para acompanhamento de crianças, nas
atividades das férias de Natal da Componente de Apoio à Família, pelo valor de € 250,00 (acrescido de
IVA à taxa legal em vigor (Deliberação n.º 127-A/2013).
6.2.
Deliberado por unanimidade contratar, em regime de contrato de prestação de serviços, na
modalidade de tarefa, o Sr. Igor Emanuel Gonçalves Pereira, para acompanhamento de crianças, nas
atividades das férias de Natal da Componente de Apoio à Família, pelo valor de € 250,00 (acrescido de
IVA à taxa legal em vigor (Deliberação n.º 130-A/2013).
6.3. Deliberado por unanimidade contratar, em regime de contrato de prestação de serviços, na
modalidade de tarefa, a Sra. Sílvia Cochicho Ribeiro, para acompanhamento de crianças, nas atividades
das férias de Natal da Componente de Apoio à Família, pelo valor de € 250,00 (acrescido de IVA à
taxa legal em vigor (Deliberação n.º 130-A/2013).

7. Outros assuntos
Foi deliberado voltar a reunir no dia 16 de dezembro, pelas 21h00, para aprovação dos documentos
para a reunião da Assembleia de Freguesia do dia 19 de dezembro.
Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
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Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu Patrocínia
César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.

Presidente ____________________________________
Secretária _____________________________________
Tesoureiro ____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________	
  

