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ATA N.º 48/2015
Aos dezassete dias do mês de novembro 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 Eneida Godinho, Pedro Ângelo e Rogério Santos. O
vogal Pedro Grilo justificou a sua ausência junto do Presidente.

1.

Intervenção do público

Compareceram dois residentes que fizeram uso da palavra no período dedicado às
intervenções dos cidadãos:
1.1.

1.2.
2.

O cidadão Mário Jorge Teixeira formulou uma sugestão de implementação
de um parque canino n Quinta das Conchas, colocou algumas questões sobre
necessidade de valorização do campo multiuso integrado no Complexo
Desportivo do Alto do Lumiar e sugeriu a possibilidade de revitalização da
Academia Joaquim Xavier Pinheiro através da sua dinamização para
acolhimento de atividades que impedem uma utilização da Pista Moniz Pereira
dedicada estritamente ao atletismo;
O cidadão João Livramento inquiriu sobre a possibilidade de dinamização de
um espaço em Telheiras para uso coletivo pela população sénior.

Informações

O Presidente e o executivo fizeram o balanço das atividades das semanas anteriores, com
enfoque no estado de preparação das intervenções “Uma Praça em Cada Bairro” e de
requalificação do Polidesportivo do Alto da Faia. Foi feito o balanço das atividades de
magustos de São Martinho, bem como dos preparativos para a programação de Natal.

Foi ainda dado nota do resultado da avaliação ao último ato eleitoral, tendo sido apontadas
as medidas a implementar para facilitar o exercício do direito de voto na Escola Lindley
Cintra, nomeadamente através da utilização de ambos os pisos do edifício e da repartição
em mais de uma secção das secções com maior afluência.
3.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

3.1.

Deliberação n.º 896/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a UTS –
Viagens e Serviços, SA, o aluguer de autocarro para dia 18.11.2015 (Partida
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da escola básica de Telheiras em direção ao Teatro Thália, na Estrada das
Laranjeiras), no valor de € 318,00, com IVA incluído (Proposta n.º 137T/2015).

4.

3.2.

Deliberação n.º 897/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Certoma, Lda., a aquisição de calço lateral para reparação do aspirador do
Posto de Limpeza, no valor de € 382,52, com IVA incluído (Proposta n.º 138T/2015).

3.3.

Deliberação n.º 898/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a UTS –
Viagens e Serviços, SA, o aluguer de autocarro para dia 20.11.2015: Transfer
Lumiar/Aeroporto de Lisboa, visitas no Porto e regresso a Lisboa, no valor de
€ 850,00, com IVA incluído (Proposta n.º 139-T/2015).

3.4.

Deliberação n.º 899/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 19ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 140T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
4.1.

5.

Deliberação n.º 900/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Viveiros
do Falcão, a requalificação dos espaços verdes da nova sede da Junta de
Freguesia do Lumiar, no valor de € 6.028,11, com IVA incluído (Proposta n.º
124-EPV/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
5.1.

Deliberação n.º 901/2015: 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 de funções de
coordenação, acompanhamento, conceção de atividades e orientação técnica
especializada, que assegure a oferta formativa e os projetos educativos de cada
uma das CAF´s.
Aprovar a decisão de adjudicação de contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, para o período de 23 de novembro
e 31 de dezembro de 2015, a celebrar com Soraia Alexandra Baptista
Ascenso da Cunha, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa, relativamente a cada um dos contratos a
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celebrar, de € 1.013,33, mais IVA, se devido, a pagar em 2 (duas) vezes,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 251E/2015).
5.2.

Deliberação n.º 902/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Jorge
Pereira Queirós (Artes Gráficas), a aquisição de 155 t-shirts de criança e 15
t-shirts de adulto “verde alface” para o CAF de São Vicente, no valor de €
768,75, com IVA incluído (Proposta n.º 252-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.
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