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ATA N.º 26/2015
Aos vinte e seis 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 dos vogais Rogério Santos e Eneida Godinho. Os vogais Pedro Ângelo e
Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas desde a última reunião da Junta
de Freguesia, a saber, com a SGAL, com o Vice-Presidente da CML e com a Associação de
Deficientes das Forças Armadas. O executivo fez o balanço da atividade do projeto
BIP/ZIP realizado no Bairro da Cruz Vermelha no sábado anterior, bem como da
participação no balanço global dos programas BIP/ZIP, no Fórum Lisboa, onde foi
apresentado o projeto da Quinta do Olival. Finalmente, foi ainda realizado o balanço do
mês do teatro, com o levantamento das atividades já realizadas e a antevisão dos eventos
programados para o resto do mês.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.
2.2.

Deliberação n.º 487/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Academia Musical 1.º de Junho de 1893, para apoio à marcha do Lumiar,
no valor de € 6.500,00 (Proposta n.º 16-C/2015).

Deliberação n.º 488/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções
públicas, na modalidade de avença, destinado à prestação de conceção e
programação das atividades das Comemorações dos 750 Anos da Freguesia do
Lumiar e de planeamento em fundos de financiamento de projetos culturais;
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença, por
ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 9.800,00 (nove mil e
oitocentos euros), mais IVA, se devido, de 1 de junho até 31 de dezembro de
2015.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura.
Aprovar o convite a Ana Maria Fernandes Leite (Proposta n.º 61-P/2015).

121

2.3.

3.

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

3.1.
4.

5.

Deliberação n.º 490/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Clube de Ténis do Paço do Lumiar, para apoio às aulas experimentais de
ténis, no âmbito do BIP-ZIP da Quinta do Olival, no valor de € 500,00
(Proposta n.º 52-S/2015).

Deliberação n.º 491/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Coelho
Pereira, Lda. a aquisição de uma lâmina para a motosserra Stihl MS 880, no
valor de € 190,00, com IVA incluído (Proposta n.º 53-S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 492/2015: Aprovada por unanimidade a proposta de 7.ª
Alteração Orçamental de 2015 (Proposta n.º 90-T/2015)

Propostas apresentadas do Vogal Pedro Ângelo, apresentadas pelo
Presidente na sua ausência
5.1.

6.

Deliberação n.º 489/2015: Deliberado por unanimidade resolver o contrato
de aquisição de serviços celebrado com a Temática Global, Consultoria de
Gestão e Comunicação, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, na
sequência da deliberação n.º 420/2015, com fundamento na alteração anormal
e imprevisível das circunstancias que fundaram a decisão de contratar,
atendendo que a mesma afeta os princípios de boa-fé que levaram à sua
deliberação (Proposta n.º 62-P/2015).

Deliberação n.º 493/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Meristema, Lda. o abate de eucalipto de grande porte na Av. Agostinho
Neto, junto ao viaduto do metro, no valor de € 2.207,31, com IVA incluído
(Proposta n.º 93-EPV/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 494/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra, para apoio ao
passeio dos alunos de mérito à Serra da Arrábida, no valor de € 250,00
(Proposta n.º 139-E/2015).
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6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Deliberação n.º 495/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar ao R.V.
PRO o aluguer de equipamento de som para a festa do dia do desporto e
arraial de final de ano letivo da Escola Básica de Telheiras e Alto da Faia, no
valor de € 1.845,00, com IVA incluído (Proposta n.º 140-E/2015).

Deliberação n.º 496/2015 Deliberado por unanimidade adjudicar ao
Continente a aquisição de alimentação para os lanches do CAF-Centro de
Artes e Formação, no valor de € 350,00, com IVA incluído (Proposta n.º 141E/2015).
Deliberação n.º 497/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar ao
Continente a aquisição de produtos de limpeza e higiene para o CAF-Centro
de Artes e Formação, no valor de € 150,00, com IVA incluído (Proposta n.º
142-E/2015).

Deliberação n.º 498/2015: Emitir parecer prévio favorável à celebração de 1
(um) contrato de aquisição de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, destinado à execução de tarefas de acompanhamento das refeições das
crianças dos jardins-de-infância 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 Miriam Inês de
Sousa Viegas D’Abreu, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 364,00 (trezentos e sessenta e quatro
euros), 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 143-E/2015).
Deliberação n.º 499/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a R.V.
PRO o aluguer de equipamento de som e operação técnica para a festa de final
de ano letivo, no dia 5 de junho, na Escola D. José I, no valor de € 738,00,
com IVA incluído (Proposta n.º 144-E/2015).
Deliberação n.º 500/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a NV,
Tecnologias e Sistemas de Informação a aquisição de projetor NEC
V260X para o CAF-Centro de Artes e Formação, no valor de € 393,00, com
IVA incluído (Proposta n.º 145-E/2015).

Deliberação n.º 501/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Barraqueiro Alugueres o aluguer de autocarro para transporte das crianças e
jovens do CAF-Centro de Artes e Formação, no dia 22/06/2015, à piscina
Oceânica de Oeiras, no valor de € 150,00, com IVA incluído (Proposta n.º
146-E/2015).
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6.9.

Deliberação n.º 502/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Isidoro
Duarte o aluguer de autocarros para transporte das crianças e jovens do
Jardim-de-Infância do Lumiar, no dia 05/06/2015, a Coruche, no valor de €
590,00, com IVA incluído (Proposta n.º 147-E/2015).

6.10.

Deliberação n.º 503/2015: Deliberado por unanimidade resolver o contrato
de aquisição de serviços celebrado com André Filipe Santos Moutinho, por
ajuste direto de regime simplificado, na sequência da deliberação n.º 449/2015,
com fundamento no incumprimento definitivo do contrato por facto
imputável ao cocontratante (Proposta n.º 157-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 Eneida Godinho

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

