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ATA N.º 24/2015
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, pelas 20.00 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, e dos
vogais Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério Santos. O Tesoureiro e a vogal Eneida Godinho
justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo dos preparativos em curso para as festas da Freguesia,
tendo solicitado a programação de cada departamento para fecho da agenda final. O
executivo fez o balanço do Festival de Telheiras de 2015, promovido pela Parceria Local de
Telheiras, da qual a Junta de Freguesia faz parte integrante. Foi igualmente discutida a
preparação da mudança da Junta de Freguesia para a nova sede, na Alameda das Linhas de
Torres, a executar no período de verão.

O vogal Rogério Santos atualizou a informação quanto à construção das 4 salas em falta na
Escola Básica da Quinta dos Frades, tendo apresentado o anteprojeto e dado notas sobre
possíveis fases de execução da obra, a cargo da CML. Finalmente, o Presidente deu ainda
nota das reuniões mantidas com a Associação de Residentes de Telheiras e com o
Agrupamento de Escuteiros de Telheiras.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Deliberação n.º 452/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Prestibel,
Empresa de Segurança, S.A a segurança de evento no Museu Nacional do
Teatro e Dança, no valor de € 109,96, com IVA incluído (Proposta n.º 10C/2015).
Deliberação n.º 453/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas
Vias, Empreiteiros, Lda. o apoio à semana cultural do ISEC, no valor de €
1.709,70, com IVA incluído (Proposta n.º 11-C/2015).

Deliberação n.º 454/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Centro Social da Musgueira, para apoio à organização da 8.ª edição do Cine
Conchas, no valor de € 2.500,00 (Proposta n.º 12-C/2015).
Deliberação n.º 455/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio à
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, para apoio ao seu
aniversário, no valor de € 500,00 (Proposta n.º 59-P/2015).
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3.

4.

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 456/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a NS –
Meios a aquisição de leques para as atividades da Freguesia, no valor de €
2.398,50, com IVA incluído (Proposta n.º 49-S/2015).

3.2.

Deliberação n.º 457/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
MediaScreen a comunicação e personalização do serviço “TransPorta”, no
valor de € 3.739,20, com IVA incluído (Proposta n.º 50-S/2015).

Propostas na área do Tesoureiro apresentadas pelo Presidente na sua
ausência

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Deliberação n.º 458/2015: Deliberado por unanimidade resolver o contrato de
assistência técnica referente ao copiador Toshiba, modelo 1150, com a empresa
LISTOPSIS, Lda., com efeitos a 1 de março de 2016 (Proposta n.º 85-T/2015).

Deliberação n.º 459/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
ArtiSintra, Lda. a aquisição de material de escritório, no valor de € 629,46, com
IVA incluído (Proposta n.º 86-T/2015).
Deliberação n.º 460/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
ArtiSintra, Lda. a aquisição de papel de fotocópia, no valor de € 1.050,42, com
IVA incluído (Proposta n.º 87-T/2015).

Deliberação n.º 461/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Ernesto
Alexandre, Lda. a aquisição de 25 saboneteiras, no valor de € 277,03, com IVA
incluído (Proposta n.º 88-T/2015).

Deliberação n.º 462/2015: Deliberado por unanimidade autorizar o
pagamento, a título de indeminização, a José Carlos Rodrigues Portelada, no
valor reclamado de € 116,85, derivada de responsabilidade pelo risco, na
sequência da projeção de pedra ocorrida em 27 de fevereiro de 2015, na
sequência de atividade de deservagem de espaço verde/via pública na Rua Maria
Carlota (Proposta n.º 89-T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 463/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Perene,
S.A. a alteração do sistema de rega no jardim Mahatma Gandhi, no valor de €
4.814,43, com IVA incluído (Proposta n.º 92-EPV/2015).
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5.2.

5.3.

Deliberação n.º 464/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Centro Social da Musgueira para pagamento dos treinos do Académico Clube
de Ciências no Pavilhão da Musgueira, referente aos meses de março e abril, no
valor de € 2.100,00 (Proposta n.º 30-D/2015).
Deliberação n.º 465/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas de reparação do campo de basquetebol da Rua Ferrer Trindade, a
celebrar com a empresa Novas Vias, Lda., com o preço contratual de €
7.008,00, com um prazo de execução de 30 dias, nos termos propostos no
referido projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante (Proposta n.º 31-D/2015).

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 466/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio às
seguintes entidades no âmbito do projeto “Vamos ao Teatro no Lumiar”, no valor
total de € 2.500,00 (Proposta n.º 125-E/2015).
Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra

500,00

Academia Musical 1.º de Junho de 1893

1.000,00

Crinabel

Centro Social da Musgueira

6.2.

500,00

500,00

Deliberação n.º 467/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio às
seguintes Escolas Básicas e Jardins-de-infância para aquisição de material de
desgaste, mobiliário e outros consumíveis, no valor total de € 28.000,00
(Proposta n.º 126-E/2015).
Escola Básica do Lumiar e Jardim-de-infância

4.500,00

Escola Básica de São Vicente e Jardim-de-infância

3.500,00

Escola Básica Quinta dos Frades

4.000,00

Escola Básica n.º 1 de Telheiras
Jardim de Infância de Telheiras
Jardim de Infância do Lumiar

4.000,00
2.000,00

2.000,00
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Escola Padre José Manuel Rocha e Melo e Jardim-deinfância

Escola Dr. Nuno Cordeiro Ferreira e Jardim-de-infância
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

4.000,00
4.000,00

Deliberação n.º 468/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a NS –
Meios a aquisição do material para a Ação Praia-Campo, no valor de € 4.323,45,
com IVA incluído (Proposta n.º 127-E/2015).

Deliberação n.º 469/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a RAF ART
– Produções Artísticas Unipessoal, Lda. a pintura de 4 bancos de jardim em
pedra, no Bairro da Cruz Vermelha, no âmbito do programa BIP-ZIP, no valor
de € 1.230,00 (Proposta n.º 128-E/2015).
Deliberação n.º 470/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Continente/Supermercados Europa a aquisição de 150 lanches para a
atividade “Entre Vizinhos” no âmbito do programa BIP-ZIP, no valor de €
163,50, com IVA incluído (Proposta n.º 129-E/2015).

Deliberação n.º 471/2015: Emitir parecer prévio favorável à celebração de 1
(um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, destinado à execução de tarefas de acompanhamento e monitorização de
atividades da área da educação das componentes de apoio à família das escolas
da rede pública da área da freguesia.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Admir Rodrigues
Bento de Carvalho, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 800,00 (oitocentos euros), mais IVA, se devido, até 31
de maio de 2015, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 130-E/2015).
Deliberação n.º 472/2015: Emitir parecer prévio favorável à celebração de 1
(um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, destinado à execução de tarefas de apoio às crianças dos jardins-deinfância da rede pública da 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 Diogo Luís Duarte
Afonso, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), mais IVA, se devido, até 31
de maio de 2015, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 131-E/2015).
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6.8.

Deliberação n.º 473/2015: Emitir parecer prévio favorável à celebração de 1
(um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, destinado à coordenação, acompanhamento, conceção de atividades e
orientação técnica especializada da Componente de Apoio à Família do 1.º Ciclo
da Escola Básica da Quinta dos Frades;
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, a celebrar com João Pedro da Silva
Pereira Taborda, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), mais IVA, se devido,
até 31 de maio de 2015, a pagar em 1 (uma) prestação mensal, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta
n.º 132-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

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

_________________________________________

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

