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ATA N.º 21/2015
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas 14 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e do vogal Rogério Santos. Os vogais Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Eneida
Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1

Deliberação n.º 431/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio à
Associação Maense, para apoio ao encontro dos Estudantes Maenses em Portugal,
a realizar de 22 a 24 de maio de 2015 em São João da Madeira, no valor de €750,00
(Proposta n.º 57-P/2015).

2.2

Deliberação n.º 432/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar às Novas Vias
Empreiteiros, Lda., o apoio logístico ao aniversário da Freguesia, no valor de
3.776,10 (Proposta n.º 7-C/2015).

2.3

Deliberação n.º 433/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar às Novas Vias
Empreiteiros, Lda., o arranjo da porta de entrada dos camarins do auditório da
biblioteca Orlando Ribeiro, pelo valor de €72,57 (Proposta n.º 8-C/2015).

O Presidente e o executivo fizeram o balanço da reunião da Assembleia de Freguesia e das
Comemorações do Dia Mundial da Dança, realizadas na véspera. O Presidente informou
ainda o executivo da reunião mantida com o gabinete da Vereadora da Cultura e com os
serviços municipais com vista à realização das obras na Biblioteca Orlando Ribeiro, bem
como da reunião que manteve com a direção do Centro Social da Musgueira, com a presença
do novo Presidente, o Padre Jorge Sena.

2.4

Deliberação n.º 434/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio à
Associação Viver Telheiras, para apoio logístico ao festival de Telheiras, no valor
de €12.000,00 (Proposta n.º 9-C/2015).
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3

Propostas apresentadas pela Secretária

4

Propostas na área do Vogal Pedro Ângelo apresentadas pelo Presidente na sua
ausência

3.1

4.1

4.2

4.3

5
5.1

5.2

Deliberação n.º 435/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de contrato de empreitada de construção do parque
comunitário da Quinta do Olival, na freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, por
ajuste direto, com um montante máximo de despesa até €48.672,96, a que acresce
IVA, à taxa legal em vigor, aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação
de propostas e caderno de encargos) e aprovar convite à entidade Fabrigimno –
Fabricação de Material de Desporto Lda. (Proposta n.º 44-S/2015).

Deliberação n.º 436/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a revogação da
proposta nº 71-EPV/2015, referente ao fornecimento de 2 pilaretes na Rua Fernando
namora, entre os números 38 e 40, e subsequente adjudicação nº 517, uma vez que a
mesma tinha sido aprovadas na reunião de 21/04/2015 através da proposta
75/EPV/2015 (Proposta n.º 89-EPV/2015).
Deliberação n.º 437/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a revogação da
proposta nº 70-EPV/2015, referente à reposição e substituição de pilaretes na Rua
Amílcar Cabral, nº5 e subsequente adjudicação nº 518, uma vez que a mesma tinha
sido aprovada na reunião de 21/04/2015 (Proposta n.º 90-EPV/2015).

Deliberação n.º 438/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas para
reparação do campo de basquetebol da Rua Ferrer Trindade, na freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até
€ 7.008,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor e aprovar o convite às Novas
Vias Empreiteiros, Lda. (Proposta n.º 26-D/2015).
Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
Deliberação n.º 439/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar às Novas Vias
Empreiteiros, Lda., a montagem e desmontagem de palco na Escola Básica da
Quinta dos Frades, nos dias 04 maio e 05 de junho de 2015, no valor de € 1.057,80
(Proposta n.º 120-E/2015).

Deliberação n.º 440/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a Isidoro Duarte,
Lda. o transporte dos alunos das Escolas Básicas e Jardins-de-infância ao Teatro,
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durante os dias 4, 5, 6, 12, 13, 14, 26 e 28 de maio de 2015, no valor de € 4.220,00
(Proposta n.º 121-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 Rogério Santos

_________________________________________

