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ATA N.º 31/2015
Ao primeiro dia do mês de julho 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, e dos
vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos. O Tesoureiro e os vogais Eneida Godinho e Pedro
Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Executivo concluiu a avaliação das festas da Freguesia, tendo sublinhado a maior
diversidade de participantes e locais de atividades de 2015. Seguidamente, o Presidente deu
nota aos membros da Junta das suas reuniões com o Vereador João Afonso (Direitos
Sociais), com a Associação Viver Telheiras e com o projeto Lumiarte, bem como da sua
presença nas atividades de verão dos Inválidos do Comércio.
Foi realizado de seguida o ponto de situação das obras na nova sede da Junta de Freguesia
e analisadas as possibilidades de calendário para a respetiva mudança.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

3.

Deliberação n.º 639/2015: Deliberado por unanimidade adquirir 18.000
(dezoito mil) envelopes com janela, de correio azul, com franquia, aos CTT –
Correios de Portugal, S. A., pelo valor de €8.761,50 (oito mil, setecentos e
sessenta e um euros e cinquenta cêntimos). (Proposta n.º 77-P/2015).
Deliberação n.º 640/2015: Deliberado por unanimidade autorizar, por
acordo, a mobilidade da trabalhadora Rosa Maria Duarte Pacheco, com
vinculo em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira de
Assistente Operacional, oriunda do mapa de pessoal da Câmara Municipal da
Covilhã para o mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, pelo prazo máximo
de 18 meses, desde que obtido o acordo do órgão/serviço de origem da
trabalhadora. (Proposta n.º 78-P/2015).

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 641/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços, em funções
públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de lavagem, varredura,
desmatação e deservagem das vias públicas da Freguesia. Aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de tarefa, a celebrar com Augusto Joaquim Pereira Cresol, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de
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3.2.

3.3.

Deliberação n.º 642/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Fabrigimno, a aquisição de mobiliário urbano, na praceta da Rua Maria
Margarida (4 mesas quadradas e 12 bancos) no âmbito da intervenção BIPZIP, no valor de € 4.209,06, com IVA incluído (Proposta n.º 67-S/2015).

Deliberação n.º 643/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Atelier
Gastronómico 2, o serviço de almoço volante a realizar no dia 29 de junho,
para 180 convidados, no âmbito da cerimónia de encerramento do ano letivo
2014/2015 na UTIL, no valor de € 2.656,80, com IVA incluído (Proposta n.º
68-S/2015).

3.4.

Deliberação n.º 644/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Worten,
a aquisição de uma máquina fotográfica CANON EOS 1200D, no valor de €
400,00 com IVA incluído (Proposta n.º 69-S/2015).

3.5.

Deliberação n.º 645/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Barraqueiro Alugueres, a o aluguer de 2 autocarros para os 5 dias da Praia
Campo Sénior de 31 de agosto a 4 de setembro, no valor de € 2.400,00 com
IVA incluído (Proposta n.º 70-S/2015).

3.6.

Deliberação n.º 646/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Ninfatur, o aluguer de 1 autocarro para a viagem a Peniche no dia 25 de julho,
no valor de € 243,80 com IVA incluído (Proposta n.º 71-S/2015).

3.7.

4.

€ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) mais IVA, se devido, até 31 de
dezembro de 2015, a pagar em 6 (seis) vezes estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º
66-S/2015).

Deliberação n.º 647/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Centro Social da Musgueira para pagamento da 3ª tranche para apoio ao
CineConchas, no valor de € 5.000,00 com IVA incluído (Proposta n.º 72S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 648/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom, a reparação da varredora M3240, no valor de € 5.831,24 com IVA
incluído (Proposta n.º 101-T/2015)
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4.2.
4.3.

5.

Deliberação n.º 649/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom, a reparação da viatura Toyota 99-29-UP, no valor de € 804,24
com IVA incluído (Proposta n.º 102-T/2015)

Deliberação n.º 650/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Imprensa Municipalista, a aquisição de 300 selos de registo de canídeos /
felinos, no valor de € 54,12 com IVA incluído (Proposta n.º 103-T/2015)

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Deliberação n.º 651/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel
Gomes de Almeida & Filho, Lda. reparação de passeio na Azinhaga dos
Ulmeiros nº 2, no valor de € 1.226,00, com IVA incluído (Proposta n.º 104EPV/2015).

Deliberação n.º 652/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Jesus
Events, Lda. a prova Jovem (corrida do Ivo) e Caminhada Luzia Dias, no
valor de € 6.137,70, com IVA incluído (Proposta n.º 56-D/2015).
Deliberação n.º 653/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao
Clube de Ténis do Paço do Lumiar apoio ao torneio Lumiar Kids Cup XIV
/ Lumiar Kids Open XIV, no valor de € 800,00, com IVA incluído (Proposta
n.º 57-D/2015).

Deliberação n.º 654/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao
Sporting Clube de Portugal apoio à participação da atleta Patricia Santos no
Campeonato da Europa, Ténis de Mesa sub 15 em Bratislava – Eslováquia em
julho 2015 e sub 12 em Estrasburgo – França em agosto 2015, no valor de €
500,00, com IVA incluído (Proposta n.º 58-D/2015).
Deliberação n.º 655/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao
Academia Musical 1º de junho 1893, apoio às atividades desportivas –
modalidade de basquetebol, no valor de € 4.000,00, com IVA incluído
(Proposta n.º 59-D/2015).

Deliberação n.º 656/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao
Académico de Clube de Ciências, apoio às atividades desportivas –
modalidade de futsal, no valor de € 3.000,00, com IVA incluído (Proposta n.º
60-D/2015).
Deliberação n.º 657/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídios à
Academia Musical 1º de Junho 1893, no valor de 320,00€, à Associação de
Residentes do Alto do Lumiar, no valor de 125,00€, Centro Social da
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Musgueira – Mediateca, no valor de 100,00€, G.R. Desportivo do Bairro
da Cruz Vermelha, no valor de 100,00€, Recreativo Águias da Musgueira,
no valor de 150,00€ para apoio nas arbitragens das atividades desportivas das
Festas da Freguesia, no valor total de € 795,00, com IVA incluído (Proposta
n.º 61-D/2015).
5.8.

Deliberação n.º 658/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio para
pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
junho/2015, no valor de € 3.976,80, com IVA incluído, às seguintes entidades:
(Proposta n.º 62-D/2015).

Academia Musical 1º de Junho 1893

Basquetebol

540,00 €

Karaté

180,00 €

Rugby

180,00 €

Ginástica
Xadrez

Associação de Residentes do Alto do Lumiar

BENEFICIÁRIOS:

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
Associação de Residentes de Telheiras
Judo Clube de Lisboa

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.

Basquetebol

196,80 €

180,00 €

180,00 €

Futsal

180,00 €

Boxe

180,00 €

Futsal
Futebol 11

360,00 €

540,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Atletismo

180,00 €

Basquetebol
Andebol
Judo

540,00 €

180,00 €
180,00 €

Deliberação n.º 659/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
não adjudicação do procedimento de formação de contrato de empreitada de
beneficiação do Centro de Artes e Formação e de diversas escolas na Freguesia
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6.2.

6.3.

6.4.

do Lumiar, bem como revogar a respetiva decisão de contratar e disso notificar
a entidade convidada a apresentar proposta. (Proposta n.º 188-E/2015).

Deliberação n.º 660/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a de decisão
de apoiar financeiramente a realização do Campo de Férias, desenvolvido pela
UPAJE destinado a 106 crianças e jovens da Freguesia do Lumiar, a ocorrer
entre 25 de julho e 1 de agosto de 2015, com a atribuição de subsidio no valor
de €17.914,00 (dezasseis mil novecentos e catorze euros), a pagar em 2 (duas)
tranches, no valor de €8.957,00, até 25 de julho de 2015, e no valor de €
8.957,00 e no valor de €8.957,00 até 2 de agosto de 2015, com IVA incluído
(Proposta n.º 189-E/2015).
Deliberação n.º 661/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Botodacruz, Unipessoal Lda., o workshop audiovisual “Género Ficção”
com os jovens do Alto do Lumiar e do Centro de Artes e Formação de São
Vicente, durante o mês de julho, no valor de € 1.000,00, com IVA incluído
(Proposta n.º 190-E/2015).
Deliberação n.º 662/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à entidade
A Tipografia a aquisição de t-shirts para a praia da Componente de Apoio à
Família da Quinta dos Frades, no valor de € 1.104,79, com IVA incluído
(Proposta n.º 191-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 Rogério Santos

_________________________________________

