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ATA N.º 20/2015
Aos vinte e oitos dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta
de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e dos vogais Pedro Grilo e Rogério Santos. Os vogais Pedro Ângelo e Eneida
Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente e o executivo fizeram o balanço das comemorações do 25 de Abril,
analisando o decurso dos torneios desportivos, as atividades na Quinta das Conchas, o
debate promovido no Auditório da BMOR e as atividades culturais associadas. O
Presidente informou o executivo da sua reunião com a Provedora dos Animais do
Município de Lisboa, tendo ainda apresentado, em conjunto com a Secretária, o balanço da
Sessão Pública do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa realizado no ISEC no dia da
reunião.
Finalmente, o Presidente informou o executivo do decurso do primeiro dia do Colóquio da
Associação Vida, Cultura e Arte, realizado no Auditório da BMOR, sobre “A Presença
Judaica em Portugal”.

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 420/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de aquisição de serviços de produção de filme
institucional, a celebrar com Temática Global, Consultoria de Gestão e
Comunicação, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com montante
máximo de despesa de € 2.498,50, mais IVA, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 56-P/2015).

2.2.

Deliberação n.º 421/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Letra a Dois,
Atividades Médicas e Editoriais, Lda., a revisão e índice onomástico da obra da
Freguesia do Lumiar, pelo valor de € 2.999,97 (Proposta n.º 5-C/2015).

2.3.

Deliberação n.º 422/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a RV PRO, o
aluguer de equipamento de som, luz, projeção de vídeo e assistência, no 749º
Aniversário da Freguesia, pelo valor de € 1.230,00 (Proposta n.º 6-C/2015).
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3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1

Deliberação n.º 423/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à aquisição de serviços
específicos de motorista de ligeiros, a celebrar com Pedro Santos Cardoso, com o
preço contratual de € 6.000,00, pelo período de vigência de 1 de maio a 31 de
dezembro de 2015, nos termos propostos no referido projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, correspondente ao Ajuste
Direto n.º 62 (Proposta n.º 42-S/2015).

3.2

Deliberação n.º 424/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Muzumbos,
associação Cultural, a peça de Teatro Infantil didático “histórias de uma azeitona”
no âmbito do BIP ZIP da Quinta do Olival, pelo valor de € 380,00 (Proposta n.º
43-S/2015).

4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

4.1

Deliberação n.º 425/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de contrato de empreitada de beneficiação das
Ruas Professor Fernando da Fonseca, Victor Damas, José Travassos e Alfredo
Trindade, na freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 8.354,74 (oito mil, trezentos e cinquenta e
quatro euros e setenta e quatro cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar o convite à seguinte entidade: Novas Vias, Empreiteiros, Lda.
(Proposta n.º 87-EPV/2015).

4.2

Deliberação n.º 426/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a anulação da
proposta nº 95 – EPV /2014 e subsequente adjudicação nº 1900 de 29/04/2014
referente à aprovação da reabilitação da rede de rega da Alameda da Roentgen e da
Praça Central (Jardins da Praça Professor Rodrigues Lapa), por a mesma não ter
sido realizada em tempo útil (Proposta n.º 88-EPV/2015).

4.3

Deliberação n.º 427/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Desportos
Veloso, 50 medalhas para apoio aos torneios do jogo da malha, organizados pela
Associação de Residentes de Telheiras, pelo valor de € 75,04 (Proposta n.º 23D/2015).

4.4

Deliberação n.º 428/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a MK,
Confeções A.M. Azevedo Lda., 30 equipamentos de basquetebol para apoio à AB
Sporting Clube de Portugal, pelo valor de € 738,00 (Proposta n.º 24-D/2015).
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4.5

Deliberação n.º 429/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Desportos
Veloso, 32 medalhas para apoio aos torneios de basquetebol do Agrupamento
Lindley Cintra, pelo valor de € 48,00 (Proposta n.º 25-D/2015).

5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

5.1

Deliberação n.º 430/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio ao
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira para apoio ao projeto “Á descoberta do
Lumiar”, no valor de €500,00 (Proposta n.º 119-E/2015).

5.2

Deliberação n.º 431/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio à
Crinabel para apoio ao projeto de Teatro (projeto Merediano), desenvolvido no
Centro de Artes e Formação e no Agrupamento de Escolas Lindley Cintra, no valor
de €2.000,00 (Proposta n.º 120-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.
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