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ATA N.º 50/2016

Aos seis dias de dezembro 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 Rogério Santos. O vogal Pedro
Grilo justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O executivo discutiu o arranque das Feiras de Natal da Freguesia (na sede da JFL), tendo o
Presidente ainda informado os restantes membros da JFL da reunião realizada com o
Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, para análise do respetivo caderno
reivindicativo, e com a Associação de Pais da EB 1 de Telheiras.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 1054/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras públicas para
requalificação da estrutura do edifício anexo ao Palacete sito no n.º 156 da
Alameda das Linhas de Torres (atual sede da JFL), a celebrar com LIMÕES –
Sociedade de Construções, Unipessoal, Lda., com o preço contratual de €
39.910,00 (trinta e nove mil, novecentos e dez euros), ao qual acresce IVA, à
taxa legal em vigor de 6%, e com um prazo de execução de 20 (vinte) dias, nos
termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante, e de tal decisão notificar a adjudicatária.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário. (Proposta n.º 217-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 1055/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato misto de aquisição de bens e serviços para
paginação, tratamento fotográfico e artes finais do n.º 2 do Boletim @Lumiar e
produção de 30.000 (trinta mil) exemplares, a celebrar com Brain Smash
Creative, Lda., com o preço contratual de € 6.926,05 (seis mil, novecentos e
vinte e seis euros e cinco cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor,
de 23%, no valor de € 1.592,99 (mil, quinhentos e noventa e dois euros e
noventa e nove cêntimos), nos termos propostos no respetivo projeto de
decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e notificar a
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adjudicatária de tal decisão, notificando-a igualmente para apresentar os
documentos de habilitação em falta. (Proposta n.º 218-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 1056/2016: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas Prof. Lindley Cintra para apoio ao aluguer de autocarro, no valor de
€ 200,00. (Proposta n.º 219-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 1057/2016: Autorizar o pagamento, a título de indemnização,
ao Condomínio sito na Rua José Travassos, n.º 31, no valor reclamado de €
325,95 (trezentos e vinte e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), derivada
de responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da função
administrativa, na sequência danos provados no revestimento do prédio.
(Proposta n.º 220-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 1058/2016: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu
de Portugal para apoio à organização do Serão Indiano e do Oriental Xmas,
no valor de € 2.500,00. (Proposta n.º 172-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 1059/2016: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda. o
serviço de lanche para grupos corais (100 pessoas) que participam no Concerto
de Natal, promovido pela Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 550,00,
a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de €
676,50. (Proposta n.º 173-C/2016).

Aprovada por unanimidade
3.

3.1.

Propostas apresentadas pela Secretária

Deliberação n.º 1060/2016: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
no âmbito das atividades por estas desenvolvidas. (Proposta n.º 175-S/2016).
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APCL - Associação de Paralisia Cerebral

1.000,00 €

Associação Deficientes das Forças Armadas

APECDA - Ass. Pais Educação Crianças Deficientes Auditivas
Associação Espaço Mundo

Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
CAJIL - Centro de Apoio a Jovens e Idosos Lumiar
Carmoteca

Centro Social da Musgueira

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1.000,00 €

Inválidos do Comércio

1.000,00 €

Ares do Pinhal

1.000,00 €

Lar Militar da Cruz Vermelha
Crescer na Maior

Leões de Portugal

REFOOD Lumiar

REFOOD Telheiras

Aprovada por unanimidade
3.2.

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €
500,00 €

500,00 €

500,00 €

TOTAL: 11.500,00 €

Deliberação n.º 1061/2016: Atribuição de subsídio à AVAAL – Associação
para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa no âmbito do Projeto BipZip da Quinta do Olival para a dinamização da atividade “Mãos à Obra”, no
valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 176-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 1062/2016: Atribuição de subsídio a Raízes – Associação de
Apoio à Criança e ao Jovem no âmbito do Projeto Bip-Zip Praceta d’ Sodade
no BCV, para dinamização da atividade de formação de audiovisuais, técnicas
básicas de captação de imagem e som, no valor de € 1.500,00. (Proposta n.º
177-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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4.

4.1.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

Deliberação n.º 1063/2016: Adjudicação a ArtiSintra, Lda. o fornecimento de
material de escritório, no valor de € 837,95, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 1.030,68. (Proposta n.º 103-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 1064/2016: Adjudicação a Decathlon o fornecimento de
prémios no âmbito do Torneio de Xadrez Vicentix da Feira de Natal, no valor
de € 65,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 209E/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
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, 6 de dezembro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

