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ATA N.º 25/2015
Aos vinte dias do mês de maio 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 do vogal Rogério Santos. Os vogais Eneida Godinho, Pedro Ângelo e Pedro
Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente. A sessão pública realizou-se
excecionalmente na terceira 4.ª feira do mês, mas não compareceram residentes para usar
da palavra no ponto reservado às intervenções do público.

1.

Informações

O Presidente informou o executivo do estado da preparação das obras e mudança para a
nova sede. Foi ainda dada informação relativa à participação no aniversário da Associação
dos Deficientes das Forças Armadas e no almoço comemorativo dos eventos do Dia
Mundial da Dança, organizado pela Comunidade Hindu de Portugal.

O executivo fez o balanço da iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de
contagem da população sem-abrigo, na qual a Junta de Freguesia participou na organização
da intervenção no território, apoiando a Associação Crescer na Maior. O Presidente
informou ainda o executivo do andamento da análise pela Assembleia Municipal da petição
relativa ao loteamento no terreno “Maria Droste”, na Freguesia de Carnide.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Deliberação n.º 474/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Atelier
Gastronómico 2 o beberete para colóquio na BMOR, no valor de € 430,50,
com IVA incluído (Proposta n.º 13-C/2015).

Deliberação n.º 475/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Chiado
Editora a aquisição de 50 exemplares do livro “Da Musgueira à Alta de
Lisboa”, no valor de € 650,00, com IVA incluído (Proposta n.º 14-C/2015).

Deliberação n.º 476/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Associação de Residentes de Telheiras, para apoio a atividades culturais,
no valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 15-C/2015).
Deliberação n.º 477/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
aos Escuteiros de Telheiras, para apoio a atividades, no valor de € 1.500,00
(Proposta n.º 60-P/2015).
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3.

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

4.

Deliberação n.º 478/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a NS –
Paulo Santos o fornecimento de 200 t-shirts, 200 sacos de marinheiro e 200
chapéus para a Ação Praia-Campo Sénior, no valor de € 1.500,60, com IVA
incluído (Proposta n.º 51-S/2015).

Propostas na área do Vogal Pedro Ângelo, apresentadas pelo Presidente na
sua ausência
4.1.
4.2.
4.3.

Deliberação n.º 479/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Associação de Residentes de Telheiras, para apoio pontual ao andebol,
no valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 32-D/2015).
Deliberação n.º 480/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Academia Musical 1.º de Junho de 1893, para apoio pontual a deslocação,
(Proposta n.º 33-D/2015).
Deliberação n.º 481/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídios às
seguintes entidades, para pagamento aos monitores dos centros de treino,
relativo ao mês de abril, no valor total de € 3.976,80 (três mil novecentos e
setenta e seis euros e oitenta cêntimos) (Proposta n.º 34-D/2015).
Academia Musical 1.º de Junho 1893

Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Centro Social da Musgueira - Mediateca
Académico Clube de Ciências

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz
Vermelha
Recreativo Águias da Musgueira
Sporting Clube de Portugal

Associação de Basquetebol Sporting C. P.

Associação de Moradores da Cruz Vermelha

Basquetebol

540,00 €

Karaté

180,00 €

Rugby

180,00 €

Ginástica
Xadrez

Basquetebol

196,80 €

180,00 €

180,00 €

Futsal

180,00 €

Boxe

180,00 €

Futsal
Futebol 11

Ténis de Mesa

Basquetebol
Atletismo

360,00 €
540,00 €

180,00 €

540,00 €

180,00 €
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Associação de Residentes de Telheiras
Judo Clube de Lisboa

5.

Andebol
Judo

180,00 €

180,00 €

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Deliberação n.º 481/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Tecnoazul Assistência Baxi a reparação da caldeira na Escola Básica do
Lumiar (Alto da Faia), no valor de € 1.674,82, com IVA incluído (Proposta n.º
133-E/2015).

Deliberação n.º 482/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Associação de Pais do Alto da Faia, para apoio ao arraial de fim de ano,
no valor de € 1.500,00 (Proposta n.º 134-E/2015).
Deliberação n.º 483/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Associação de Pais de Telheiras, para apoio a atividades do dia do
desporto e para o arraial de fim de ano, no valor de € 1.500,00 (Proposta n.º
135-E/2015).

Deliberação n.º 484/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar ao LIDL a
aquisição de protetores solares e loções hidratantes para a Ação Praia-Campo,
no valor de € 790,36, com IVA incluído (Proposta n.º 136-E/2015).

Deliberação n.º 485/2015: Emitir parecer prévio favorável à celebração de 1
(um) contrato de aquisição de serviços de fornecimento de refeições
individuais para Praia Campo 2015.
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de fornecimento de refeições individuais para o Praia
Campo 2015, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
15.633,00 (quinze mil, seiscentos e trinta e três euros), 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: GestyRest – Restauração, Gestão
Alimentar e Catering, Lda. (Proposta n.º 137-E/2015).
Deliberação n.º 486/2015: Emitir parecer prévio favorável à celebração de 1
(um) contrato de aquisição de serviços de fornecimento de transportes para o
Praia Campo 2015.
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de fornecimento de transportes para o Praia Campo
2015, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
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24.150,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta euros), 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 às seguintes entidades: Barraqueiro Transportes, S.A., UTS
Viagens e Serviços, S.A., Isidoro Duarte, S.A. (Proposta n.º 138-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

_________________________________________

