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ATA N.º 45/2015
Aos vinte dias do mês de outubro 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, Pedro Grilo e Rogério Santos. A vogal Eneida
Godinho justificou a sua ausência junto do Presidente. Não compareceram residentes para
usar da palavra no ponto reservado às intervenções do público.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo da assinatura dos protocolos BIP/ZIP da edição
2015/2016, no qual se manteve o projeto Mais Perto, relativo à Quinta do Olival. Foi
igualmente dado nota das reuniões de trabalho mantidas com a Associação de Residentes
do Alto do Lumiar e com a Comunidade Hindu de Portugal.

2.1.

Deliberação n.º 843/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 3 (três) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
apoio ao recenseamento eleitoral 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 Mariana
Rodrigues e Silva de Almada Burguete, Melanie Santos Salgado e Diogo
Alexandre Marques Campos, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa, por contrato, de € 1.625,00, mais IVA, se
devido, até 23 de outubro, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
Aprovar a revogação, por mutuo acordo, desde que manifestado o
acolhimento dos prestadores referidos no número anterior, face aos contratos
celebrados na sequência da deliberação de 23 de junho de 2015 e
descabimentar as devidas importâncias, em caso de acordo. (Proposta n.º 119P/2015).

2.2.

Deliberação n.º 844/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de fornecimento de
plataforma sobe escadas para cadeira de rodas, a celebrar Enor – Elevação e
Equipamentos, Lda., com o preço contratual de € 9.100,00, nos termos
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propostos no referido projeto de decisão de adjudicação (Proposta n.º 120P/2015).

3.

2.3.

Deliberação n.º 845/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Vadeca,
a aquisição de serviço de limpeza da nova sede da Junta de Freguesia, sita na
Alameda das Linhas de Torres, 156 (a limpeza terá lugar nos dias 22 e 23 de
outubro de 2015), no valor de € 2.214,00, com IVA incluído (Proposta n.º
121-P/2015).

2.4.

Deliberação n.º 846/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Associação MAIS ESTeSL, para apoio na realização da Conferência
organizada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, com o tema
“Maus Tratos/Abandono de Animais”, a realizar dia 29.10.2015 no auditório
da Escola de Tecnologias da Saúde de Lisboa - ESTESL, no valor de € 400,00
(Proposta n.º 122-P/2015).

2.5.

Deliberação n.º 847/2015: Deliberado por unanimidade atribuir o nome do
Padre Afonso Herédia S.J. ao Pavilhão Multiusos do Alto do Lumiar.

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

3.2.
3.3.

Deliberação n.º 848/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Worten,
a aquisição de máquina fotográfica para a UTIL: Máquina Digital CANON
IXUS 170, no valor de € 139,99, com IVA incluído (Proposta n.º 103S/2015).
Deliberação n.º 849/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Hipermercado Continente, a aquisição de diverso material de limpeza para a
UTIL, no valor de € 150,00, com IVA incluído (Proposta n.º 104-S/2015).

Deliberação n.º 850/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a NS –
Paulo Santos, a aquisição de agendas 2016: 1.000 agendas de bolso com
impressão a 2 cores + folha impressa colada e 100 agendas A5 com impressão
a 2 cores + folha impressa colada, no valor de € 3.216,45, com IVA incluído
(Proposta n.º 105-S/2015).
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4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.
4.2.

5.

Deliberação n.º 851/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Quimilongra, Lda, a aquisição de produtos de limpeza para o Mercado do
Lumiar, no valor de € 168,23, com IVA incluído (Proposta n.º 133-T/2015).

Deliberação n.º 852/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 17ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 134T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 853/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração com a entidade GECOLIX – Gabinete de
Estudos e Construção, Lda., de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
manutenção e conservação dos espaços verdes – Zona B, com o preço
contratual de € 34.714,95, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%, no
valor de € 7.984,44, nos termos propostos no referido projeto de decisão de
adjudicação, e notificar o adjudicatário para apresentação dos documentos de
habilitação.
Aprovar a minuta do contrato a celebrar, devendo o conteúdo da mesma ser
notificado ao cocontratante (Proposta n.º 118-EPV/2015).

5.2.

Deliberação n.º 854/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel
Gomes de Almeida & Filho, Lda., a execução de rampa de acesso na
entrada do edifício na Rua Professor Queiroz Veloso, nº 77, no valor de €
362,85, com IVA incluído (Proposta n.º 119-EPV/2015).

5.3.

Deliberação n.º 855/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Viveiros
do Falcão, o abate e remoção de 4 palmeiras: 1 na Rua André Gouveia, 1 na
Rua Agostinho Neto e 2 na Alameda Mahatma Gandhi, no valor de € 1.946,88,
com IVA incluído (Proposta n.º 120-EPV/2015).

5.4.

Deliberação n.º 856/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Recreativo Águias da Musgueira, para apoiar dois cursos de 1º nível de
treinador, no valor de € 1.600,00 (Proposta n.º 81-D/2015).
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6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 857/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Petit
Ciel, Lda, a aquisição de jogos didáticos para os Jardins-de-Infância e Escolas
do 1º ciclo: 600 jogos “As Profissões” e 1.450 jogos “Jogo da Glória + Jogo do
Ludo”, no valor de € 6.051,60, com IVA incluído (Proposta n.º 230-E/2015).

6.2.

Deliberação n.º 858/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Artspot,
a aquisição de material didático para a realização de trabalhos no primeiro
período no CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 130,00, com IVA
incluído (Proposta n.º 231-E/2015).

6.3.

Deliberação n.º 859/2015: Deliberado favoravelmente que se diligencie obter
o acordo de Ana Mafalda Schofield da Cruz Évora e Ana Luísa
Fernandes Prudêncio Ferreira, para revogação dos contratos de prestação
de serviços específicos de apoio às crianças dos jardins-de-infância da rede
pública da área da freguesia em regime de tarefa. Deliberado que al extinção
produza efeitos a partir de 1 de setembro de 2015. (Proposta n.º 232E/2015).

6.4.

Deliberação n.º 860/2015: 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 execução dos trabalhos de
direção artística da Orquestra de bombos do entro de Artes e Formação.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, e celebrar com Joaquim Pinto
Gonçalves, por ajuste direto de regime simplificado, cum um montante
máximo de despesa de € 466,70, mais IVA, se devido, até 31 de dezembro, a
pagar em 2 (duas) vezes em 2 (duas) prestações mensais de € 133,35, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 233-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.
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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

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

