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ATA N.º 17/2015
Aos dezasseis dias do mês de abril 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, Pedro Grilo e Rogério Santos. A vogal Eneida
Godinho justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente e o Tesoureiro informaram o executivo do decurso da reunião do Grupo de
Segurança do GCAL, que contou com a presença do novo Comandante da Polícia
Municipal, bem como do plenário do GCAL, que ocorreu na semana seguinte. O
Presidente deu ainda nota da presença na Freguesia dos responsáveis da CML pelo
acompanhamento dos processos eleitorais, que visitaram os locais de voto propostos pela
Junta no quadro da descentralização em preparação.
O Presidente deu ainda nota da sua presença em evento realizado pelo ISEC no Campus
do Lumiar (formação sobre Marketing Territorial), bem como das propostas de parceria
apresentadas por aquela instituição em reunião mantida na Junta de Freguesia no dia 14.
A Secretária e o Presidente fizeram o balanço do Baile dos Cravos e das demais iniciativas
de comemoração do 25 de abril em curso, tendo o Presidente aproveitado para informar o
executivo sobre alguns pormenores da sessão solene comemorativa do 749.º Aniversário da
Freguesia, a realizar no sábado seguinte.
Finalmente, o Presidente fez o ponto de situação quanto à preparação da fase seguinte do
Plano de Igualdade do Lumiar, nomeadamente no que implicará de nova articulação com
os serviços e com o executivo.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 362/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a Smash,
Creative Agency, o desenvolvimento e criatividade de logotipo e imagem para a
Junta de Freguesia do Lumiar, o Mercado e a UTIL Universidade da Terceira
Idade, no valor de € 6.027,00 (Proposta n.º 1-C/2015).

2.2.

Deliberação n.º 363/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a Bagabaga
Studios, CRL a produção videográfica, captação, edição e pós-produção de 17
vídeos institucionais para a Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 2.974,62
(Proposta n.º 2-C/2015).
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3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 364/2015: Deliberado por unanimidade, adjudicar a Virclar,
Fabricantes de vidro, o fornecimento e montagem de vidro temperado incolor
numa montra, no seguimento de um acidente ocorrido com uma roçadora, no valor
de € 1.094,70, (Proposta n.º 35-S/2015).
Deliberação n.º 365/2015: Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de 1
(um) procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas para
remoção de fibrocimento e colocação de nova estrutura e cobertura no Balneário e
Lavadouro Público do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 16.234,58, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. Aprovar as
peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de encargos
– dispensando-se neste último a inclusão de projeto de execução, atenta a manifesta
simplicidade das prestações objeto do contrato), conforme minutas em anexo à
presente proposta, que da mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente
da Junta de Freguesia a sua assinatura.
Aprovar o convite à seguinte entidade: Coberfer – Coberturas, Serralharia e
Construção Civil, Lda. (Proposta n.º 36 -S/2015).

3.2.

4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1

Deliberação n.º 366/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a MotorWay –
Mendes Pinto Lda, a reparação de Honda Fes1255 matricula 55-20-ZX, pelo
valor de € 956,08 (Proposta n.º 76-T/2015).

4.2

Deliberação n.º 367/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Frincor, Frio
Industrial e comercial, Lda, a substituição do separador de óleo do grupo da
máquina de gelo do Mercado do Lumiar, pelo valor de € 750,92. (Proposta n.º 77T/2015).

4.3

Deliberação n.º 368/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Clagem –
Tecnologias de Reciclagem, Lda a aquisição de diversos bens para o Posto de
Limpeza, pelo valor de € 72,57 (Proposta n.º 78-T/2015).

4.4

Deliberação n.º 369/2015: Deliberado por unanimidade aprovar os documentos
de prestação de contas respeitantes ao exercício da gerência do ano económico de
2014 e submeter à Assembleia de Freguesia (Proposta n.º 79-T/2015).

4.5

Deliberação n.º 370/2015: Deliberado por unanimidade aprovar o inventário dos
bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e
submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia (Proposta n.º 80-T/2015).
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4.6

Deliberação n.º 371/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a 6ª alteração ao
orçamento e a 4ª alteração ao plano plurianual de investimento da Junta de
Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 81-T/2015).

5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 372/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel
Gomes de Almeida & Filhos, Lda, a reparação de lancil e passeio na Alameda
das Linhas de Torres, frente à Pastelaria Magriço, pelo valor de € 428,04
(Proposta n.º 72-EPV/2015).

5.2.

Deliberação n.º 373/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Manuel
Gomes de Almeida & Filhos, Lda, a remoção dos bancos em betão existentes
frente ao Centro Comercial do Lumiar, com o auxílio de um camião grua,
incluindo transporte e colocação em local a designar, pelo valor de € 1.079,33
(Proposta n.º 73-EPV/2015).

5.3.

Deliberação n.º 374/2015: Deliberado por unanimidade, atribuir a Recreativo
Águias da Musgueira um subsídio para apoio a atividades desportivas pelo valor
de 5.000,00€ (Proposta n.º 18-D/2015).

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 375/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas de reparação da Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo, a
celebrar com a empresa Perímetro Perfeito – Construções, Lda., com o preço
contratual de € 3.570,00, com um prazo de execução de 10 dias, nos termos
propostos no referido projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é
parte integrante. (Proposta n.º 106-E/2015).

6.2.

Deliberação n.º 376/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas de execução de telheiro na Escola Básica n.º 1 de Telheiras, a celebrar
com a empresa Novas Vias, Empreiteiros, Lda. com o preço contratual de €
4.019,50, com um prazo de execução de 10 dias, nos termos propostos no
referido projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante. (Proposta n.º 107-E/2015).
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6.3.

Deliberação n.º 377/2015: Deliberado por unanimidade, atribuir a Continente
Hipermercados, a aquisição de alimentação confecionada e por confecionar,
para os lanches e atividades de culinária do Centro de Artes e Formação pelo
valor de 300,00€ (Proposta n.º 108-E/2015).

6.4.

Deliberação n.º 378/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Ana
Mafalda Schofield da Cruz Évora a celebração de contrato de prestação de
serviços em funções públicas, por ajuste direto, na modalidade de tarefa,
destinado à execução de tarefas de apoio às crianças dos jardins-de-infância da
rede pública da área da Freguesia do Lumiar, pelo valor de € 3.750,00, mais IVA,
se devido, para o período entre 1 de abril e 31 de agosto de 2015, na sequência do
procedimento de Ajuste Direto n.º 5/2015 (Proposta n.º 109-E/2015);

6.5.

Deliberação n.º 379/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Cláudia
Filipa Esteves Matos a celebração de contrato de prestação de serviços em
funções públicas, por ajuste direto, na modalidade de avença, destinado ao
exercício de funções de monitor na Componente de Apoio à Família, pelo valor
de € 4.000,00, mais IVA, se devido, para o período entre 1 de abril e 31 de agosto
de 2015, na sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 25/2015 (Proposta
n.º 110-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.
	
  

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

	
  _________________________________________

Vogal Pedro Grilo

__________________________________________
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Vogal Rogério Santos
	
  
	
  
	
  

__________________________________________

