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ATA N.º 14/2016
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 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 Pedro Grilo. O
vogal Rogério Santos justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

Os membros do executivo fizeram o balanço das comemorações dos 750 anos da
Freguesia, bem como da programação para o resto do aniversário, ao longo de 2016/2017.
O Presidente deu nota da reunião realizada com a ARAL, bem como do estado da
programação do Festival de Telheiras 2016.
A Secretária deu nota aos membros da Junta de como está a decorrer a 2.ª fase da auditoria
de qualidade aos serviços de limpeza e higiene urbana, após uma passagem sem
desconformidades na 1.ª fase.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 287/2016: Adjudicação a R. V. Pro, Lda. o aluguer de
equipamento de som, luz e apoio técnico, para a produção do evento de
música e dança indiana, a realizar-se no dia 07/04/2016, no âmbito do 750.º
aniversário da Freguesia do Lumiar, no valor de € 1.100,00, a que acresce IVA
à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.353,00 (Proposta n.º
14-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 288/2016: Adjudicação a Meteoric Generation, Lda. o
fornecimento de roll up (com formato 3,2m x 2,1m) e impressão de tela
respetiva, no âmbito dos materiais para utilização ao longo da comemoração
do 750.º aniversário da Freguesia do Lumiar, no valor de € 350,85, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 431,55
(Proposta n.º 15-C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 289/2016: Adjudicação a Prestibel – Empresa de
Segurança, S. A. o serviço de segurança, entre as 18h00 e as 23h00, no Museu
Nacional do Teatro e da Dança, no âmbito do 750.º aniversário da Freguesia
do Lumiar, no valor de € 98,25, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 120,85 (Proposta n.º 16-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 290/2016: Atribuição da designação Galeria Liminare ao novo
espaço expositivo da Freguesia do Lumiar, sito no Palacete das Conchas,
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156 (Proposta n.º 17-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 291/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de bens, para aquisição de 15
(quinze) stands de exposição para eventos vários da Junta de Freguesia do
Lumiar, a celebrar com ROADWORK – Construção e Obras Públicas,
Lda., com o preço contratual de € 9.900,00 (nove mil e novecentos euros),
sendo que o IVA devido será liquidado pela entidade adjudicante, por
aplicação da regra da inversão do sujeito passivo de IVA, nos termos
propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante (Proposta n.º 84-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 292/2016: Aprovação da celebração de protocolos de
colaboração entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Escola Profissional
Gustavo Eiffel, destinados ao acolhimento de estágios (Proposta n.º 85P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 293/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços à AntiFrame – Art Consulting, para a
participação de um trabalhador da Freguesia do Lumiar no Workshop
“Planificação e Organização de Exposições. O Papel do Curador”, a ter lugar
dias 7 e 8 de Maio, com um montante máximo de despesa de € 120,00 (cento e
vinte euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal de 23%, perfazendo um total de
€ 147,60 (cento e quarenta e sete euros e sessenta cêntimos), por ajuste direto
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de regime simplificado, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 86-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 294/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços à Associação Portuguesa de Distribuição
e Drenagem de Águas (APDA), para a participação de um trabalhador da
Freguesia do Lumiar na Conferência “Proteção das infraestruturas de
abastecimento de água face ao terrorismo”, a ter lugar dia 13 de abril de 2016,
às 14 horas, no Auditório da Ordem dos Engenheiros em Lisboa, com um
montante máximo de despesa de € 65,00 (sessenta e cinco euros), por ajuste
direto de regime simplificado, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 87-P/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º 295/2016: Aprovação do Regulamento da Viagem Sénior a Roma
(Proposta n.º 38-S/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 296/2016: Adjudicação a Roadwork, Lda. o fornecimento e
colocação de pilaretes nos seguintes locais: Rua Prof. Dias Amado, junto ao
Empreendimento de São Vicente, e Avenida Maria Helena Vieira da Silva, frente ao
estacionamento de motas do Pingo Doce, no valor de € 190,00, a que acresce IVA
à taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 233,70 (Proposta n.º 22-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo
34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a presente ata, que vai assinada
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pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pela Secretária, Patrocínia César. E não havendo
mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, 5 de abril de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

