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ATA N.º 51/2015
Aos dez dias do mês de dezembro 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, do vogal Rogério Santos e do vogal Pedro Ângelo. Os vogais Eneida Godinho
Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo da conclusão da auscultação dos partidos
representados na Assembleia de Freguesia, nos termos do Estatuto do Direito de
Oposição, com vista a preparar a próxima reunião do órgão deliberativo. O Presidente
informou ainda o restante executivo do resultado da sessão participativa de preparação da
comemoração dos 750 anos, realizada no mesmo dia na sede da Junta de Freguesia.

2.1.

Deliberação n.º 946/2015: Deliberado por unanimidade aprovar e submeter à
apreciação da Assembleia de Freguesia do próximo dia 16 de setembro, os
seguintes documentos (Proposta n.º 3-PAFL/2015):






Proposta de Opções do Plano para 2016
Proposta de Orçamento para 2016
Proposta de Plano Plurianual de Investimentos para 2016
Proposta de Mapa de pessoal para 2016
Proposta de autorização de assunção de compromissos plurianuais, para
que possa esta Junta de Freguesia, nos termos do nº 1 do artigo 6º da Lei
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei nº
8/2012, de 21 de fevereiro, lançar procedimentos tendentes a:

1) Assunção de 6 compromissos plurianuais, com os valores máximos
seguidamente identificados (aos quais acresce o Imposto sobre o Valor
Acrescentado se e quando devido) para aquisições de serviços com os
seguintes objetos:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Serviços de coordenação, acompanhamento, conceção de
atividades e orientação técnica especializada para CAF´s (2
contratos) – Valor Global: € 12.800,00;
Aulas de Dança Hip-Hop para CAF São Vicente e CAFormação –
Valor Global: € 6.116,00;
Aulas de Xadrez para CAF São Vicente – Valor Global: € 728,00;
Aulas de Danças Africanas para CAFormação e Campo de Férias
na interrupção letiva de Verão – Valor Global: € 4.436,00;
Aulas de Expressão Musical para CAFormação – Valor Global: €
4.136,00;

Assunção de compromisso plurianual, com o valor máximo de €
47.915,00, ao qual acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado se e
quando devido, à taxa legal em vigor, para aquisição e instalação de
elevador no edifício do nº 19 da Estrada da Torre;

Assunção de compromisso plurianual, com o valor máximo de €
4.450,00, aos quais acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado se e
quando devido, à taxa legal em vigor, para aquisição de estudo
referente à Galeria do Lumiar;
Assunção de compromisso plurianual, com o valor máximo de €
30.000,00, aos quais acresce o Imposto Sobre o Valor Acrescentado,
se e devido, à taxa legal em vigor, para aquisição de serviços de projeto
de execução de espaços exteriores para a área da Alameda das Linhas
de Torres, cujos pagamentos terão lugar no ano económico de 2016;

Assunção de compromisso plurianual, com valor máximo de €
120.000,00, aos quais acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado,
se e quando devido, à taxa legal em vigor, para aquisição de serviços
de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão normal e especial
à Junta de Freguesia do Lumiar, cujos pagamento terão lugar no ano
económico de 2016;
Assunção de compromisso plurianual, com valor máximo de €
111.000,00, aos quais acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado,
se e quando devido, à taxa legal em vigor, para aquisição de gasóleo
rodoviário e gasolina, cujos pagamento terão lugar no ano económico
de 2016;

Assunção de compromisso plurianual, com valor máximo de €
53.495,62, aos quais acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado, se
e quando devido, à taxa legal em vigor, para empreitada de
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8)






3.

repavimentação da Rua Professor Prado Coelho, em Lisboa, cujos
pagamento terão lugar no ano económico de 2016;

Assunção de 2 (dois) compromissos plurianuais, com valor máximo de
€ 27.000,00 e € 24.000,00, ao qual acresce o Imposto sobre o Valor
Acrescentado, se e quando devido, à taxa legal em vigor, para
aquisição de serviços de gestão e conservação das zonas A e B,
respetivamente, dos espaços verdes da Freguesia

Proposta da autorização para prorrogação de prazo para procedimento
concursal comum
Pedido de autorização para celebração de protocolo de cooperação entre a
Freguesia do Lumiar e a Alimenta – Associação Portuguesa de Alergias e
Intolerâncias Alimentares
Pedido de autorização para celebração de protocolo de cooperação entre a
Freguesia do Lumiar e a MemoShoá – Associação memória e Ensino do
Holocausto
Pedido de autorização para celebração de protocolo de cooperação entre a
Freguesia do Lumiar e a Agrobio – Associação Portuguesa de Agricultura
Biológica

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

3.1.

Deliberação n.º 947/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 21ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 144T/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 Rogério Santos

_________________________________________

