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ATA N.º 35/2015
Aos vinte e oito dias 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, do
Tesoureiro e do vogal Pedro Ângelo. Os vogais Eneida Godinho, Pedro Grilo e Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com a Associação Viver
Telheiras, com a Associação MemoShoa e com a comissão promotora da Associação de
Antigos Oficias e Praças da EPAM. Foi ainda feito o ponto de situação das obras na
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro e dado nota das reuniões técnicas mantidas com a
UIT – Norte sobre a requalificação de alguns arruamentos da Freguesia.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 713/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, destinado
ao desenvolvimento das tarefas de intervenção artística em mural situado nos
pilaretes do viaduto que atravessa a Avenida Padre Cruz, na freguesia do
Lumiar.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços, a
celebrar com a entidade RAF ART – Criações Artísticas, Unipessoal, Lda.,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta euros), mais IVA, se
devido, a pagar até 31 de julho de 2015, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 92-P/2015).

2.2.

Deliberação n.º 714/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas para impermeabilização e tratamento por selagem de teto de Palacete
na Alameda das Linhas de Torres, a celebrar com a empresa IRI –
Isolamentos, Revestimentos e Impermeabilização, Lda., com o preço
contratual de € 4.359,10 (quatro mil, trezentos e cinquenta e nove euros e dez
cêntimos), com um prazo de execução de 30 dias (Proposta n.º 93-P/2015).
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2.3.

Deliberação n.º 715/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços, em funções
públicas, na modalidade de tarefa, destinado a assegurar o acompanhamento e
reportagem da execução das tarefas de criação artística urbana nos pilaretes do
viaduto que atravessa a Avenida Padre Cruz, na freguesia do Lumiar.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Ana Inês Ferreira
Pinhão, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 930,00 (novecentos e trinta euros), mais IVA, se devido, ate 31
de julho de 2015, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 94-P/2015).

2.4.

Deliberação n.º 716/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços, em funções
públicas, na modalidade de tarefa, destinado ao desenvolvimento das tarefas de
criação artística urbana nos pilares do viaduto que atravessa a Avenida Padre
Cruz, na freguesia do Lumiar.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Vanessa Teodoro,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta euros), mais IVA, se
devido, ate 31 de julho de 2015, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 95-P/2015).

2.5.

Deliberação n.º 717/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Associação Viver Telheiras, para apoio a apoio a iniciativas Comércio de
Telheiras em Movimento, no valor de € 1.500,00 (Proposta n.º 96-P/2015).

2.6.

Deliberação n.º 718/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Mantovani a aquisição de materiais de construção para remodelação das casas
de banho da nova sede da Junta de Freguesia, no valor de € 6.116,33, com IVA
incluído (Proposta n.º 97-P/2015).

2.7.

Deliberação n.º 719/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Smash,
Creative Agency a definição / criação do layout do novo boletim da Junta d
Freguesia, no valor de € 4.305,00, com IVA incluído (Proposta n.º 98P/2015).
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2.8.

3.

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

3.1.

4.

Deliberação n.º 720/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Centro Cultural Eça de Queirós, para apoiar a edição da revista
“Cadernos Culturais”, no valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 50-C/2015).

Deliberação n.º 721/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a aquisição
de bens móveis – relógios para estagiárias – por ajuste direto em regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de até € 300,00 (trezentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 80-S/2015).

Deliberação n.º 722/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
a CRINABEL, para apoio no âmbito da Campanha do Pirilampo Mágico
(aquisição de 154 pirilampos), no valor de € 308,00 (Proposta n.º 81-S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Deliberação n.º 723/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 11.ª
Alteração ao Orçamento e 7ª alteração ao PPI da Freguesia do Lumiar para
2015 (Proposta n.º 112-T/2015)
Deliberação n.º 724/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom, Lda. a reparação do equipamento Marca Kubota de matrícula
M3240, no valor de € 87,38, com IVA incluído (Proposta n.º 113-T/2015).

Deliberação n.º 725/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Tennantco a aquisição de Lavadora Tennant Mod. T2 para utilização no
Mercado, no valor de € 3.348,79, com IVA incluído (Proposta n.º 114T/2015).
Deliberação n.º 726/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Entreposto Auto a reparação do veículo de matrícula 40-PF-98, no valor de €
37,32, com IVA incluído (Proposta n.º 115-T/2015).
Deliberação n.º 727/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom a reparação de equipamento, Marca Kubota de matrícula M 3240,
no valor de € 752,76, com IVA incluído (Proposta n.º 116-T/2015).

Deliberação n.º 728/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom a reparação do veículo Marca Toyota de matrícula 99-29-UP, no
valor de € 262,82, com IVA incluído (Proposta n.º 117-T/2015).
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5.

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 729/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a retificação
do oficio-convite e do caderno d encargos do procedimento de Ajuste Direto
nº 72/2015, que tem por objeto a aquisição de serviços de manutenção e
conservação dos espaços públicos ajardinados e expetantes da Freguesia do
Lumiar.
Aprovar a prorrogação do prazo de apresentação das propostas, em igual
prazo dado inicialmente para a apresentação das propostas, que corresponde a
4 (quatro) dias e disse notificar a entidade convidada (Proposta n.º 107EPV/2015).

5.2.

Deliberação n.º 730/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a retificação
do oficio-convite e do caderno d encargos do procedimento de Ajuste Direto
nº 76/2015, que tem por objeto a aquisição de serviços de manutenção e
conservação dos espaços públicos ajardinados e expetantes da Freguesia do
Lumiar.
Aprovar a prorrogação do prazo de apresentação das propostas, em igual
prazo dado inicialmente para a apresentação das propostas, que corresponde a
4 (quatro) dias e disse notificar a entidade convidada (Proposta n.º 108EPV/2015).

Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
6.1.

Deliberação n.º 731/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de limpeza
anual de escolas, jardins-de-infância, componentes de apoio à família e do
centro de Artes e Formação.
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de limpeza anual de escolas, jardins-de-infância,
componentes de apoio à família e do centro de Artes e Formação, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de até € 16.500,00 (dezasseis mil
e quinhentos 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 entidade Sanijardo, SA (Proposta
n.º 201-E/2015).
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6.2.

Deliberação n.º 732/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
GestyRest a aquisição de refeições para as férias da CAF da Quinta dos
Frades, no valor de € 3.013,50, com IVA incluído (Proposta n.º 202-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 Pedro Ângelo

_________________________________________

