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ATA N.º 37/2015
Aos seis dias do mês de agosto 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 Pedro Ângelo e Pedro Grilo. Os vogais Eneida Godinho e Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Proposta apresentada pela Secretária

O Presidente informou o executivo da sua reunião com o Presidente dos Leões de
Portugal e com o Instituto do Cinema e do Audiovisual, tendo o executivo discutido
alguns aspetos da preparação do ano letivo 2015/2016 no que respeita à Componente de
Apoio à Família.

3.1.

2.1.

3.

Deliberação n.º 748/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
fornecimento de refeições individuais para a Praia Campo Sénior 2015.
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de fornecimento de refeições individuais para a Praia
Campo Sénior, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até
€ 8.090,00 (oito mil e noventa euros), mais 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: Sociedade do
Restaurante das Arcadas do Estoril, Lda. (Proposta n.º 83-S/2015).
Deliberação n.º 749/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Quimilongra, Lda. a aquisição de produtos de limpeza, no valor de € 164,18,
com IVA incluído (Proposta n.º 84-S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
3.1.

Deliberação n.º 750/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 12.ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 119T/2015)
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4.

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

4.1.

Deliberação n.º 751/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de aquisição de serviços de aulas de dança para os
utentes da CAF de São Vicente, no período entre 1 de setembro e 31 de
dezembro de 2015, a celebrar com PalcoPlural Unipessoal, Lda., por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
1.200,00 (mil e duzentos euros), mais IVA, à taxa legal em vigor, a pagar em 4
(quatro) vezes, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto (Proposta n.º 208-E/2015).

4.2.

Deliberação n.º 752/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de aquisição de serviços de aulas de xadrez, para o
período de 1 de setembro e 15 de dezembro de 2015, a celebrar com Mendes
Modeste, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro euros), mais IVA, à
taxa legal em vigor, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar (Proposta n.º 209-E/2015).

4.3.

Deliberação n.º 753/2015 Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de aquisição de serviços de aulas de robótica para os
utentes da CAF de São Vicente, no período entre 1 de setembro e 15 de
dezembro de 2015, a celebrar com Make Almost Anything – Leds & Chips,
Unipessoal, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 980,00 (novecentos e oitenta euros), mais IVA, à taxa
legal em vigor, a pagar em 4 (quatro) vezes, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 210E/2015).

4.4.

Deliberação n.º 754/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de aquisição de serviços, a celebrar com a entidade
Barómetro Singular – Engenharia e Consultoria, Lda., por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.000,00 (mil
euros), mais IVA, se devido, a executar até 31 de agosto de 2015, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 211-E/2015).
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4.5.

Deliberação n.º 755/2015: Deliberado por unanimidade aprovar os
Regulamentos Internos de Frequência dos CAF de São Vicente e da Quinta
dos Frades para o ano letivo 2015/2016 (Proposta n.º 212-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

_________________________________________

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

