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ATA N.º 13/2015
Ao vigésimo sexto dia do mês de março 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 do andamento dos trabalhos de descentralização dos
locais de voto, e dos trabalhos da comissão recenseadora. Foi ainda dada informação mais
detalhada quanto à cerimónia de descerramento das placas toponímicas das Ruas José
Travassos e Vítor Damas, a realizar no dia seguinte.
O Presidente e a Secretária deram informações adicionais quanto ao II Fórum de
Residentes da Quinta do Olival, realizado no próprio dia, bem como sobre a ação de
plantação de oliveiras realizada naquele território a propósito do Dia Mundial da Árvore, a
22 de março, e da apresentação do projeto de criação de um espaço comunitário no bairro.

2.
2.1.

Propostas apresentadas pelo Presidente
Deliberação n.º 311/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Nuno
Henrique de Sousa Rosa Tamm Gomes a celebração de contrato de prestação
de serviços em funções públicas, por ajuste direto, na modalidade de avença,
destinado à conceção e desenvolvimento de processos de gestão do espaço
público, de equipamentos e infraestruturas na área da Junta de Freguesia do
Lumiar, pelo valor de € 10.800,00, mais IVA, se devido, para o período entre 1 de
abril e 31 de dezembro de 2015, na sequência do procedimento de Ajuste Direto
n.º 56/2015 (Proposta n.º 28-P/2015);

3.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

3.1.

Deliberação n.º 312/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a 4ª alteração ao
orçamento e a 3ª alteração ao plano plurianual de investimento da Junta de
Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 73-T/2015);

3.2.

Deliberação n.º 313/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
contratar, tendente à celebração de 1 (um) contrato de funcionamento de energia
elétrica em baixa tensão normal e especial à Junta de Freguesia do Lumiar até 31 de
dezembro de 201, a celebrar com a EDP Comercial – Comercialização de Energia
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S.A., com o preço contratual de €65.024,57, correspondente ao Ajuste Direto n.º
53/2015 (Proposta n.º 74 -T/2015).
4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

4.1.

Deliberação n.º 314/2015: Deliberado por unanimidade a provar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas para
reparação da Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo, por ajuste direto,
com o montante máximo de despesa de até € 3.570,00, aprovando o convite à
entidade: Perfeito Perímetro – Construções, Lda. (Proposta n.º 91-E/2015).

4.2.

Deliberação n.º 315/2015: Deliberado por unanimidade a provar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas para
reparação da Escola Básica nº 1 de Telheiras, por ajuste direto, com o montante
máximo de despesa de até € 4.160,00, aprovando o convite à entidade: Novas
Vias, Empreiteiros, Lda. (Proposta n.º 92-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

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

Vogal Eneida Godinho

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

_________________________________________

73	
  
	
  

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

	
  
	
  

	
  
	
  

