107

ATA N.º 22/2015
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, pelas 19 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos. Os vogais Pedro Grilo e Eneida
Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1

Deliberação n.º 441/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a UTS,
Viagens e Serviços, SA., o aluguer de autocarro de 27 lugares para os dias 8 e 9 de
maio. Serviço prestado no âmbito da organização da II Conferencia Internacional
de Alternativas à Experimentação Animal – Sociedade Portuguesa para a Educação
Humanitária, no valor de 413,40, com IVA incluído (Proposta n.º 58-P/2015).

3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 442/2015: Deliberado por unanimidade, não proceder à
adjudicação da aquisição de serviços resultante do procedimento de ajuste direto nº
60/2015, e proceder à revogação da decisão de contratar, bem como notificar o
concorrente acerca da decisão tomada pelo órgão competente para a decisão de
contratar (Proposta n.º 45-S/2015).

O Presidente e o executivo fizeram o balanço do arranque do Festival de Telheiras, tendo o
Presidente informado a Junta da sua presença na comemoração dos 52 anos do Recreativo
Águias da Musgueira, realizado no dia 1 de maio. O Presidente informou ainda da reunião
mantida com a Vereadora Paula Marques (pelouro da Habitação) e com o Presidente da
GEBALIS, Sérgio Cintra, na véspera da reunião.

3.2.

Deliberação n.º 443/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de aquisição de serviços de turismo para viagem
sénior a Barcelona, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até
€ 28.200,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. Aprovar as peças do
procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de encargos.
Aprovar o convite à seguinte entidade: Raso – Viagens e Turismo, SA (Proposta
n.º 46-S/2015).
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3.3. Deliberação n.º 444/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas de remoção de fibrocimento e colocação de nova estrutura e cobertura no
Balneário e Lavadouro Público do Lumiar, a celebrar com a empresa Coberfer,
Coberturas, Serralharia e Construção Civil, Lda., com o preço contratual de €
13.292,55, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 20
dias, nos termos propostos no referido projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante. (Proposta n.º 47-S/2015).
4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

4.1

Deliberação n.º 445/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a Novas Vias,
Empreiteiros, Lda, as diversas reparações no Grupo Desportivo e Recreativo do
Bairro da Cruz Vermelha, no valor de € 1.635,90, com IVA incluído (Proposta n.º
27-D/2015).

4.2

Deliberação n.º 446/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a Tutitaças –
Taças e Troféus, Lda., a aquisição de 45 medalhas no âmbito do torneio de
xadrez “Vicentix” a realizar pelo CAF – Escola S. Vicente, a realizar dia 09 de maio
de 2015, no valor de € 55,35, com IVA incluído (Proposta n.º 28-D/2015).

4.3

Deliberação n.º 447/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a PM&MA
Sports, Lda., o fornecimento de mesa de “ténis de mesa” para apoio às
coletividades da freguesia, no valor de € 585,04, com IVA incluído (Proposta n.º
29-D/2015).

4.4

Deliberação n.º 448/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas de remoção de beneficiação das ruas Professor Fernando da Fonseca,
Victor Damas, José Travassos e Alfredo Trindade, a celebrar com a empresa
Novas Vias, Empreiteiros, Lda., com o preço contratual de € 8.354,74, a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 20 dias, nos
termos propostos no referido projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante. (Proposta n.º 91-EPV/2015).

5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
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5.1

Deliberação n.º 449/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de acompanhamento das
refeições das crianças do CAF de São Vicente, na área da Freguesia do Lumiar;
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em funções
públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com André Filipe Santos Moutinho,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de
€ 364,00, mais IVA, se devido, até 12 de junho de 2015, a pagar em 2 (duas) vezes,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 123-E/2015).

5.2

Deliberação n.º 450/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio à
Associação de Pais da EB1 e JI de Telheiras, para apoio nas despesas anuais,
tais como, preparação do dia da criança, preparação das atividades para o festival de
telheiras, preparação para o arraial de final de ano e colocação de cortinados para
uma sala de aula, no valor de € 2.000,00 (Proposta n.º 124-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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