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ATA N.º 10/2015
Ao décimo dia do mês de março de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta de Freguesia do
Lumiar, na respetiva sede, com a presença de todos os seus membros.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo da preparação de conferência com a Embaixada da Índia sobre
oportunidades de investimento e de cooperação económica, e das reuniões de trabalho mantidas com
o embaixador e com o Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade para esse efeito.
Foi realizado o balanço da sessão de apresentação preliminar e discussão pública do projeto “Uma
Praça em cada Bairro” para a Freguesia do Lumiar, que se realizou a 4 de março no Auditório do
ISEC, marcando o arranque da preparação da intervenção para a Alameda das Linhas de Torres.
O Presidente e o vogal Rogério Santos deram informações adicionais quanto à avaliação externa do
Agrupamento de Escolas Lindley Cintra, entretanto concluída. Foi igualmente dado nota pela
Secretária e pelo Presidente da preparação da participação piloto da Freguesia do Lumiar em projeto de
voluntariado para a área da higiene urbana, associado à Capital Europeia do Voluntariado – Lisboa
2015. Foi ainda informado o executivo do estado de execução e preparação do Projeto LUMIARTE
Urbana.
O Presidente deu ainda nota das reuniões mantidas com a Diretora-Geral do Centro Social da
Musgueira, com a promotora do projeto vencedor do Orçamento Participativo 2014 para a Quinta das
Conchas, Moirika Reker, com o Coro ART, com a AVAAL e com a UIT-Norte, bem como da
realização do Conselho Consultivo do CLIP na sede da Junta de Freguesia, no passado dia 5 de março.
O executivo fez ainda o balanço dos eventos comemorativos do Dia Internacional da Mulher, em
Telheiras, e da apresentação preliminar do plano de igualdade da Freguesia do Lumiar. Finalmente o
Presidente deu nota da sua presença no tradicional jantar promovido pela Associação Portuguesa de
Mulheres Juristas e no jantar-debate dos Leões de Portugal com o Presidente do Conselho Económico
e Social, em representação da Freguesia.

2.

Propostas apresentadas pela Secretária

2.1.

Deliberação n.º 258/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Termoventil, Lda o
fornecimento e montagem de campânula no refeitório, pelo valor de € 2.311,79 (Proposta n.º
23-S/2015).
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2.2.

Deliberação n.º 259/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Termoventil, Lda o
fornecimento e montagem de termoacumulador, pelo valor de € 5.718,89 (Proposta n.º 24S/2015).

3.3

Deliberação n.º 260/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Centro Social
da Musgueira para apoio à 8ª edição do CineConchas (Tranche – ação social), no valor de €
2.500,00 (Proposta n.º 25-S/2015).

3.4

Deliberação n.º 261/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias,
Empreiteiros, Lda a reparação do teto do andar sito na Estrada da Torre, 19 – 1º Dto, pelo
valor de € 236,16 (Proposta n.º 26-S/2015).

2.3.

Deliberação n.º 262/2015:Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à Associação
Espaço Mundo para apoio ao projeto Altamente Bip-Zip, no valor de € 1.500,00 (Proposta
n.º 27-S/2015).

3.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

3.1.

Deliberação n.º 263/2015: Deliberado por unanimidade a aprovação da 3ª alteração ao
orçamento da Junta de Freguesia para 2015 (Proposta n.º 68-T/2015).

3.2.

Deliberação n.º 264/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Fresoft o fornecimento
de licenças adicionais para o software autárquico ERP Fresoft, pelo valor de € 861,00
(Proposta n.º 69-T/2015).

3.3.

Deliberação n.º 265/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de adjudicar e
celebrar um contrato de fornecimento de equipamento e licenciamento de software
informático a Compuworks, soluções empresariais de informática e telecomunicações,
Lda, pelo valor de € 16.892,98 (Proposta n.º 70-E/2015)

4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1

Deliberação n.º 266/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Contra Pragas a
desinfestação de pinheiros que se encontravam infestados com a praga da lagarta
processionária em vários locais da freguesia, pelo valor de € 947,10 (Proposta n.º 51EPV/2015).

5.2

Deliberação n.º 267/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a construção de escadaria de acesso à Rua Frederico George pela Av.
Padre Cruz, pelo valor de € 2.004,29 (Proposta n.º 52-EPV/2015).
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5.3

Deliberação n.º 268/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda o arranjo de lajetas na Rua Prof. Vieira de Almeida, pelo valor de €
1.217,09 (Proposta n.º 53-EPV/2015).

5.4

Deliberação n.º 269/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a beneficiação de pavimento na Alameda das Linhas de Torres, frente
aos nºs 106 e 108, pelo valor de € 2.346,23 (Proposta n.º 54-EPV/2015).

5.5

Deliberação n.º 270/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a reparação de abatimentos em passeio na Rua Silva Tavares, pelo
valor de € 447,66 (Proposta n.º 55-EPV/2015).

5.6

Deliberação n.º 271/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a beneficiação do espaço existente na Alameda da Música (acréscimo à
obra já executada), pelo valor de € 646,32 (Proposta n.º 56-EPV/2015).

5.7

Deliberação n.º 272/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a beneficiação do passeio existente na Rua Luís Pastor de Macedo,
frente ao nº 28, pelo valor de € 587,82 (Proposta n.º 57-EPV/2015).

5.8

Deliberação n.º 273/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a colocação de pilaretes na Rua Professor Barbosa Soeiro com a Rua
Professor Aires de Sousa, pelo valor de € 107,63 (Proposta n.º 58-EPV/2015).

5.9

Deliberação n.º 274/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a reparação de murete do jardim dos Parques de Príncipes, pelo valor
de € 455,10 (Proposta n.º 59-EPV/2015).

5.10

Deliberação n.º 275/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a beneficiação de pavimento em calçada na Rua Manuel Silva, 5, pelo
valor de € 543,97 (Proposta n.º 60-EPV/2015).

5.11

Deliberação n.º 276/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a reparação de lancil existente no caminho de acesso à Escola 2+3
Lindley Cintra, pelo valor de € 357,93 (Proposta n.º 61-EPV/2015).

5.12

Deliberação n.º 277/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a beneficiação de passeio junto à paragem de autocarro junto à Rua
Cipriano, pelo valor de € 221,40 (Proposta n.º 62-EPV/2015).

5.13

Deliberação n.º 278/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel Gomes de
Almeida & Filho, Lda a reparação de fuga de água no bebedouro do jardim do Templo
Hindú, pelo valor de € 180,81 (Proposta n.º 63-EPV/2015).
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5.14

Deliberação n.º 279/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas vias,
Empreiteiros, Lda a reparação de piso de acesso ao Instituto Ricardo Jorge, pelo valor de €
741,69 (Proposta n.º 64-EPV/2015).

5.15

Deliberação n.º 280/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à celebração
de um contrato de aquisição de serviços de consultadoria técnica, destinada à manutenção e
inspeção dos espaços de jogo e recreio da área geográfica da Junta de Freguesia do Lumiar;
Aprovar a abertura de procedimento de formação de contrato de prestação de serviços de
consultadoria técnica, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 12.096,00,
mais IVA, se devido, de 1 de março até 31 de dezembro de 2015;
Aprovar as peças do procedimento e aprovar o convite a Fernando L. Gaspar (Proposta n.º
65-EPV/2015);

5.16

Deliberação n.º 281/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de adjudicação,
tendente à celebração de contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade
de avença, destinado aos serviços de assessoria técnica (área de Desporto), a celebrar com
Paulo Pereira Sousa Corrêa Mendes, com o preço contratual de 7.200,00€, acrescido de IVA
se devido, pelo período de vigência de 1 de abril a 31 de dezembro de 2015 e aprovar a minuta
do contrato (Proposta n.º 11-D/2015).

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1

Deliberação n.º 282/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Coelho Pereira, Lda a
aquisição de 18 pares de luvas de couro para a ação de limpeza a realizar no Bairro da Cruz
Vermelha dia 21 de março, pelo valor de € 108,00 (Proposta n.º 73-E/2015).

6.2

Deliberação n.º 283/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Viveiro do Falcão,
Lda o fornecimento e instalação de vedação, portão, drenagem, mobilização do solo e adição
de terra e vegetação à Horta nas traseiras da CAF da Quinta dos Frades, pelo valor de €
1.166,96 (Proposta n.º 74-E/2015).

6.3

Deliberação n.º 284/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Agrupamento
de Escolas Lindley Cintra para apoio visita de estudo a Paris, dos alunos da Escola
Secundária, no valor de € 500,00 (Proposta n.º 75-E/2015).

6.4

Deliberação n.º 285/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de aquisição de serviços destinado à realização de workshop de
origami, nas férias da Páscoa, na Componente de Apoio à Família de São Vicente.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços a celebrar com
Origami – Academia do Papel, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 80,00, mais IVA, se devido, no período compreendido entre 23 de
março e 6 de abril de 2015 (Proposta n.º 76-E/2015);
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6.5

Deliberação n.º 286/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de aquisição de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, destinado à realização de workshop de Filosofia, nas férias da Páscoa, na Componente
de Apoio à Família de São Vicente.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços a celebrar com Joana
Rita Sousa, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa
de € 60,00, mais IVA, se devido, no período compreendido entre 23 de março e 6 abril de
2015 (Proposta n.º 77 -E/2015);

6.6

Deliberação n.º 287/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de aquisição de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, destinado ao apoio às atividades das férias de Páscoa da valência de Componente de
Apoio à Família de São Vicente.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços a celebrar com Joana
Rita Guerreiro Pinto de Almeida, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 400,00, mais IVA, se devido, no período compreendido
entre 23 de março e 6 de abril de 2015 (Proposta n.º 78-E/2015);

6.7

Deliberação n.º 288/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de aquisição de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, destinado ao apoio às atividades das férias de Páscoa da valência de Componente de
Apoio à Família de São Vicente.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços a celebrar com Sara
Filipa Rodrigues Varela de Pina, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 400,00, mais IVA, se devido, no período compreendido
entre 23 de março e 6 de abril de 2015 (Proposta n.º 79-E/2015);

6.8

Deliberação n.º 289/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de aquisição de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, destinado ao apoio às atividades das férias de Páscoa da valência de Componente de
Apoio à Família de São Vicente.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços a celebrar com
Gonçalo Filipe Silva Correia, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 400,00, mais IVA, se devido, no período compreendido entre 23 de
março e 6 de abril de 2015 (Proposta n.º 80-E/2015);

6.9

Deliberação n.º 290/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a aceitação de estágio de
Edgar Fortes Cabral, solicitada pela Casa Pia de Lisboa, I.P., a desenvolver junto do Centro
de Artes e Formação, no segundo semestre de 2015 e com um total de 420horas (Proposta n.º
81-E/2015);

6.10

Deliberação n.º 291/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de adjudicação,
tendente à celebração de contrato de prestação de serviços em funções publicas, na
modalidade de avença, destinado aos serviços de assessoria técnica na gestão e conceção de
atividades da área da educação e das dependências da Junta de Freguesia do Lumiar, com Ana
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Cristina Morais Trindade Barroca Delgado, com o preço contratual de 10.800,00€,
acrescido de IVA se devido, pelo período de vigência de 1 de abril a 31 de dezembro de 2015,
na sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 34/2015 e aprovar a minuta do contrato
(Proposta n.º 82-E/2015).
6.11

Deliberação n.º 292/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de adjudicação,
tendente à celebração de contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de avença, destinado aos serviços de monitor no Centro de Artes e Formação,
com Igor Manuel Gonçalves Pereira, com o preço contratual de 7.200,00€, acrescido de
IVA se devido, pelo período de vigência de 1 de abril a 31 de dezembro de 2015, na
sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 30/2015 (Proposta n.º 83-E/2015).

6.12

Deliberação n.º 293/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de adjudicação,
tendente à celebração de contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de avença, destinado aos serviços de monitor no Centro de Artes e Formação,
com João Miguel Duarte Rosa, com o preço contratual de 7.200,00€, acrescido de IVA se
devido, pelo período de vigência de 1 de abril a 31 de dezembro de 2015, na sequência do
procedimento de Ajuste Direto n.º 31/2015 (Proposta n.º 84-E/2015).

6.13

Deliberação n.º 294/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de adjudicação,
tendente à celebração de contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de avença, destinado aos serviços de monitor no Centro de Artes e Formação,
com Paula Alexandra de Carvalho Alves, com o preço contratual de 7.200,00€, acrescido
de IVA, se devido, pelo período de vigência de 1 de abril a 31 de dezembro de 2015, na
sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 32/2015 (Proposta n.º 85-E/2015).

6.14

Deliberação n.º 295/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de adjudicação,
tendente à celebração de contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de avença, destinado ao exercício de funções de apoio psicológico na área da
Educação, com Inês Filipa Coelho de Sousa Pereira, com o preço contratual de
10.800,00€, acrescido de IVA se devido, pelo período de vigência de 1 de abril a 31 de
dezembro de 2015, na sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 42/2015, e aprovar a
minuta do contrato (Proposta n.º 86-E/2015).

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
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 Pedro Delgado Alves

___________________________________________________
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Secretária Patrocínia César

___________________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

___________________________________________________

Vogal Eneida Godinho

___________________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

___________________________________________________

Vogal Pedro Grilo

___________________________________________________

Vogal Rogério Santos

___________________________________________________

	
  

