182

ATA N.º 38/2015
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, pelas 19 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, do Tesoureiro e dos
vogais Pedro Ângelo e Pedro Grilo. A Secretária e os vogais Eneida Godinho, Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente relatou ao executivo a reunião conjunta com o Instituto do Cinema e do
Audiovisual e a UIT – Norte para articulação de intervenções no espaço público na
envolvente do antigo estúdio da Tobis Portuguesa.

2.1.

2.2.

Deliberação n.º 756/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de seguros
de acidentes de trabalho, através de mediação.
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de seguros de acidentes de trabalho, através de mediação,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 11.000,00
(onze mil 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: FHM,
Sociedade de Mediação de Seguros, Lda (Proposta n.º 102-P/2015).

Deliberação n.º 757/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Academia Musical 1.º de Junho de 1893, para apoiar a realização de obras
na sede, no valor de € 2.000,00 (Proposta n.º 103-P/2015).

2.3.

Deliberação n.º 758/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Recreativo Águias da Musgueira, para apoiar atividades desportivas no
âmbito do Futebol 11, no valor de € 5.000,00 (Proposta n.º 104-P/2015).

2.4.

Deliberação n.º 759/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Moreme,
Mont., Rep. Manut. Electromecânicas, Lda. o aluguer de gerador de 100
Kvas para fornecimento de energia elétrica, de 17.07.2015 a 19.07.2015, no
valor de € 541,20, com IVA incluído (Proposta n.º 51-C/2015).
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3.

4.

5.

Proposta apresentada pelo Tesoureiro

3.1.

Deliberação n.º 760/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 13.ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 120T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
4.1.

Deliberação n.º 761/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração com a entidade Somague, Engenharia,
S.A., de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e
conservação dos espaços públicos ajardinados da Freguesia do Lumiar, com o
preço de € 39.289,92 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove euros e
noventa e dois cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%, no
valor de € 9.036,68 (nove mil e trinta e seis euros e sessenta e oito cêntimos),
nos termos propostos do projeto de decisão de adjudicação. Aprovar a minuta
do contrato a celebrar (Proposta n.º 109-EPV/2015).

4.2.

Deliberação n.º 762/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração com a entidade Meristema, Lda, de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços
públicos ajardinados e expectantes da Freguesia do Lumiar, com o preço de €
53.920,68 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte euros e sessenta e oito
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%, no valor de €
12.401,76 (doze mil, quatrocentos e um euros e setenta e seis cêntimos), nos
termos propostos do projeto de decisão de adjudicação. Aprovar a minuta do
contrato a celebrar (Proposta n.º 110-EPV/2015).

Proposta do Vogal Rogério Santos, apresentada pelo Presidente na sua
ausência

5.1.

Deliberação n.º 763/2015: 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 à execução de tarefas de ministrar
aulas de dança escocesa, aos utentes da CAF de São Vicente, num total de 7
aulas de 2 horas, para o período entre 1 e 18 de setembro de 2015.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviço em
funções públicas, na modalidade e tarefa, a celebrar com Isabel Cristina
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Monteiro, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 168,00 (cento e sessenta e oito euros), mais IVA, à
taxa legal em vigor, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 212E/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
Artur Cunha Reis, Tesoureiro da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo, em
substituição da Secretária.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

_________________________________________

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

