77	
  
	
  

ATA N.º 15/2015
Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, pelas 19 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária e dos
vogais Eneida Godinho, Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério Santos. O Tesoureiro
justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O executivo fez o balanço da intervenção da Junta na primeira cerimónia de colocação e
descerramento das placas toponímicas desde que a respetiva responsabilidade passou para a
sua esfera, no passado dia 27 de março, tendo feito um juízo positivo da articulação com a
CML e da capacidade de resposta das equipas dos espaços verdes e públicos. Foi
igualmente feito o balanço da conferência promovida com a Embaixada da Índia e com a
Junta de Freguesia da Alvalade, cuja adesão superou as expectativas, com mais de 130
participantes, e permitiu lançar uma nova área de intervenção relevante para o trabalho da
autarquia na promoção do tecido económico local e da cidade.
O Presidente deu ainda nota das reuniões mantidas com o ICA, para preparação da
formalização de meios de cooperação permanente com a Junta e de atividades culturais
para o mês de abril e da visita à Quinta das Camélias com a ADFA e os Leões de Portugal
para estudar uma parceria para requalificação do espaço para equipamento social no quadro
do próximo quadro comunitário de apoio.
Finalmente, o Presidente comunicou formalmente ao Executivo o anúncio feito na véspera
perante a Assembleia Municipal de Lisboa pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
António Costa, de que iria renunciar ao mandato autárquico na sessão da Câmara que se
realizou no dia de hoje, como viria a fazê-lo e a comunicar aos eleitos locais e serviços da
edilidade, tendo o executivo saudado os quase oito anos de serviço à cidade de Lisboa e o
progresso assinalável entretanto alcançado pela capital e, consequentemente, pelos
impactos sentidos positivamente no Lumiar.

2.

Propostas apresentadas pela Secretária

2.1.

Deliberação n.º 316/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à Vadeca
Ambiente, a limpeza do espaço do Lar Militar da Cruz Vermelha, no âmbito do
Baile dos Cravos, pelo valor de € 196,80 (Proposta n.º 32-S/2015).
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2.2.

Deliberação n.º 317/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à Termoventil,
o fornecimento e montagem de ventilador para extração dos Balneários do Centro
de Limpeza, pelo valor de € 342,65 (Proposta n.º 33-S/2015).

3.

Propostas na área de intervenção do Tesoureiro, apresentadas pelo
Presidente na sua ausência

3.1.

Deliberação n.º 318/2015: Deliberado por unanimidade a aprovação de 5.ª
alteração ao orçamento da Junta de Freguesia para 2015 (Proposta n.º 75-T/2015).

4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

4.1

Deliberação n.º 320/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
manutenção dos espaços de jogo e recreio desta Junta de Freguesia até 31 de
dezembro de 2015, a celebrar com a empresa Fernando L. Gaspar – Sinalização
Equipamentos Rodoviários, S.A., com o preço contratual de € 12.096,00, nos
termos propostos no referido projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante (Proposta n.º 67-EPV/2015).

4.2

Deliberação n.º 319/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de contrato de aquisição de serviços de
manutenção e conservação de espaços verdes, por lotes, através de concurso
público limitado por prévia qualificação, com publicação de anúncio de Jornal
Oficial da União Europeia, com o montante máximo de despesa de € 1.106.000,00,
mais IVA, por um período máximo de 36 meses, a partir de 1 de setembro de 2015,
nos termos da autorização para assunção de compromisso plurianual aprovada na
sessão da Assembleia de Freguesia do Lumiar de 17 dezembro de 2014 (Proposta
n.º 68-EPV/2015).

4.3

Deliberação n.º 321/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias
Empreiteiros, Lda. o acesso pedonal na Rua Luís de Freitas Branco pela Av.
Padre Cruz, pelo valor de € 12.292,93 (Proposta n.º 69-EPV/2015).

4.4

Deliberação n.º 322/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel
Gomes de Almeida & Filho, Lda. a reposição e substituição de pilaretes na Rua
Amílcar Cabral, nº 5, pelo valor de € 236,78 (Proposta n.º 70-EPV/2015).

4.5

Deliberação n.º 323/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel
Gomes de Almeida & Filho, Lda. O fornecimento e colocação de pilaretes na
Rua Fernando Namora, entre os nºs. 38 e 40, pelo valor de € 233,70 (Proposta n.º
71-EPV/2015).
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4.6

Deliberação n.º 324/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à Fabrigimno
o fornecimento e colocação de tabelas de basquetebol do Polidesportivo da Escola
D. José I, pelo valor de € 1.516,71 (Proposta n.º 15-D/2015).

4.7

Deliberação n.º 325/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à
Academia Musical 1º de Junho 1893, Associação de Residentes de Alto do Lumiar,
Centro Social da Musgueira – Mediateca, Académico Clube de Ciências, Grupo R.
Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha, Recreativo Águias da Musgueira, Sporting
Clube de Portugal, Associação de Basquetebol do Sporting C.P., Associação de
Moradores da Cruz Vermelha, Associação de Residentes de Telheiras e Judo Clube
de Lisboa, para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
março de 2015, pelo valor total de € 3.976,80 (Proposta n.º 16-D/2015).

4.8

Deliberação n.º 326/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à Tutitaças –
Taças e Troféus, Lda. o fornecimento a aquisição de 30 troféus para apoiar o 10º
torneio de malha da Associação Recreativa de Pescadores da Musgueira Norte a
realizar no dia 12/04/2015, pelo valor de € 185,72 (Proposta n.º 17-D/2015).

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1

Deliberação n.º 327/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à
Crinabel para apoio ao Teatro no Agrupamento de Escolas Lindley Cintra e
Centro de Artes e Formação, pelo valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 93-E/2015).

6.2

Deliberação n.º 328/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à
APEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar para apoio à ginástica da
APEAL, pelo valor de € 2.304,00 (Proposta n.º 94-E/2015).

6.3

Deliberação n.º 329/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Give a
aquisição de 100 mochilas para oferecer à APEAL – Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, pelo
valor de € 88,81 (Proposta n.º 95-E/2015).

6.4

Deliberação n.º 330/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Give a
aquisição de material desportivo para oferecer à Escola Dr. Nuno Cordeiro
Ferreira, pelo valor de € 163,61 (Proposta n.º 96-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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Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

Vogal Eneida Godinho

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

_________________________________________

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

	
  

