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ATA N.º 52/2015
Aos dezassete 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 e dos vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos. Os vogais Eneida Godinho e
Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente. A sessão pública realizou-se
excecionalmente na terceira 5.ª feira do mês, mas não compareceram residentes para usar
da palavra no ponto reservado às intervenções do público.
1.

Informações

2.

Proposta apresentada pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com a Academia Portuguesa da
História, a Associação de Residentes do Alto do Lumiar e a Associação de Moradores do
Bairro da Cruz Vermelha. Foi também dado nota do andamento das diligências relativas ao
ato eleitoral de janeiro, para a Presidência da República.

2.1

3.

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

4.

Deliberação n.º 948/2015: Deliberado por unanimidade revogar a decisão
de contratar a aquisição e mobiliário de escritório aprovada por deliberação
da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 4 de dezembro de 2015 e
proceder às diligências necessárias para descabimentar a despesa (Proposta
n.º 135-P/2015).

Deliberação n.º 949/2015: Deliberado por unanimidade revogar a decisão
de contratar a aquisição de fardamento aprovada por deliberação da Junta
de Freguesia do Lumiar (JFL), de 4 de dezembro de 2015 e proceder às
diligências necessárias para descabimentar a despesa (Proposta n.º 116S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1

Deliberação n.º 950/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 22ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º
145-T/2015).
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5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
6.1

Deliberação n.º 951/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão
de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de aulas de xadrez, para
os meses de janeiro a julho de 2016, a celebrar com Modeste Mendes, pro
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa
de € 1.170,00, mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a pagar em 1
(uma) vez, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar
(Proposta n.º 269-E/2015).

6.2

Deliberação n.º 952/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
prévio favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
fornecimento de aulas de coro e piano, a realizar de 18 a 30 de dezembro de
2015.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de
fornecimento de aulas de coro e piano, a celebrar com a Academia de
Música de Telheiras, pro ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de despesa de € 450,00, mais IVA, se devido,
de 18 a 30 de dezembro de 2015, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 270-E/2015).

6.3

Deliberação n.º 953/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão
de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de aulas e robótica e
programação para os utentes da CAF de São Vicente, para um período de 3
(três) meses, de janeiro a março de 2016, a celebrar com The Inventors,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 975,61, mais IVA, à taxa legal em vigor, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
Proposta n.º 271-E/2015).

6.4

Deliberação n.º 954/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
prévio favorável à celebração de 3 (três) contratos de prestação de serviços
em funções públicas, na modalidade de tarefa, destinados à execução de
tarefas de acompanhamento e monitorização de atividades de área da
educação das componentes de apoio à família das escolas da rede pública da
área da freguesia.
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Aprovar a decisão de adjudicação de contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, para o período de 18 a 31 de
dezembro de 2015, a celebrar com Cláudio Alexandre Mendes
Gonçalves, Helena Tatiana Alves da Costa e Sara Filipa Rodrigues
Varela Pina, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa, relativamente a cada um dos contratos a celebrar, de €
361,29, mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a pagar em 1 (uma) vez,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar Proposta n.º 272E/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 Rogério Santos

_________________________________________

