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ATA N.º 36/2015
Aos trinta e um dias do mês de julho 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 do vogal Pedro Ângelo. Os vogais Eneida Godinho, Pedro Grilo e Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo da sua reunião com a Associação de Deficientes das
Forças Armadas e com os responsáveis pela primeira fase da obra na Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, a cargo da CML. Foi também apresentado o resultado da visita técnica
para assegurar as acessibilidades na nova sede da Freguesia do Lumiar.

2.1.

2.2.

2.3.

Deliberação n.º 733/2015: Deliberado por unanimidade atribuir a Maria da
Conceição de Brito Almeida Gonçalves, o subsídio por morte respeitante
ao beneficiário Ernesto Rodrigues Gonçalves Brito, trabalhador com vínculo
desemprego público afeto ao mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, falecido
em 14 de novembro de 2014 (Proposta n.º 99-P/2015).

Deliberação n.º 734/2015: Deliberado por unanimidade autorizar o
pagamento, a título de indemnização, a Isabel Maria reis Vidigal de
Oliveira, no valor reclamado de € 705,73 (setecentos e cinco euros e setenta e
três cêntimos), derivada de responsabilidade pelo risco, na sequência da queda
de ramo de árvore de grande porte ocorrida entre as 22 horas do dia 18 de
maio de 2015 e as 8.30 horas do dia seguinte, na Avenida Rainha Dona Amélia,
em frente à Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa (Proposta n.º 100-P/2015).

Deliberação n.º 735/2015: Deliberado por unanimidade autorizar o
pagamento, a título de indemnização, a Clara Baptista Sanches Dias, no
valor reclamado de € 258,30 (duzentos e cinquenta e oito euros e trinta
cêntimos), derivada de responsabilidade pelo risco, na sequência da queda de
tronco de árvore de grande porte ocorrida no dia 10 de outubro de 2014, junto
ao nº 4 da Rua Rainha D. Luísa de Gusmão, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa (Proposta n.º 101-P/2015).
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3.

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

4.

5.

Deliberação n.º 736/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Liberty
Seguros, S.A. a aquisição de seguro no âmbito da Praia Campo Sénior 2015
que decorrerá entre 31 de agosto e 4 de setembro (77 pessoas a segurar), no
valor de 153,87, com IVA incluído (Proposta n.º 82-S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 737/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Frincor,
Frio Industrial e Comercial, Lda a aquisição de relógio da máquina de gelo
que se encontra no Mercado do Lumiar, no valor de 277,37, com IVA incluído
(Proposta n.º 118-T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Deliberação n.º 738/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Moove
Me, Material Desportivo e Didático o equipamento de Futebol 11 com
publicidade JFL para o Recreativo Águias da Musgueira, no valor de € 790,01,
com IVA incluído (Proposta n.º 67-D/2015).
Deliberação n.º 739/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Perfeito
Perímetro diversos trabalhos a realizar no Gimnodesportivo, no valor de €
356,70, com IVA incluído (Proposta n.º 68-D/2015).

Deliberação n.º 740/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Academia Musical 1º de junho 1893, para apoio às Marchas Populares,
horas adicionais do funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo –
Funcionários (março, abril, maio e junho), no valor de € 900,00 (Proposta n.º
69-D/2015).
Deliberação n.º 741/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Despornação, Com. Imp. Exp. Mat. Desp. Unip., Lda equipamento de
Andebol com publicidade JFL para a Associação de Residentes de Telheiras,
no valor de € 479,70, com IVA incluído (Proposta n.º 70-D/2015).

Deliberação n.º 742/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Musifex,
Instrumentos Musicais, Lda. equipamento de som para a secção Hóquei em
Patins do Sporting Clube de Portugal, no valor de € 3.548,55, com IVA
incluído (Proposta n.º 71-D/2015).
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6.

Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
6.1.

Deliberação n.º 743/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções
públicas, na modalidade de avença, destinados ao desempenho de funções de
coordenação, acompanhamento, conceção de atividades e orientação técnica
especializada, que assegure a oferta formativa e os projetos educativos de cada
uma das CAF´s;
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença, por
ajuste direto, para o período entre 1 de setembro de 2015 e 31 de agosto de
2016, com um montante máximo de despesa de € 14.400,00 (catorze mil e
quatrocentos euros), mais IVA, se devido;
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos). Aprovar o convite à entidade João Pedro da Silva
Pereira Taborda (Proposta n.º 203-E/2015).

6.2.

Deliberação n.º 744/2015: 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 da área da educação das
componentes de apoio à família das escolas da rede pública da área da
freguesia.
Aprovar a decisão de adjudicação de contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, para o período de 1 a 18 de
setembro de 2015, a celebrar com Edgar Fortes Cabral, Eugénia Lopes
Barreto Almeida 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 € 600,00 (seiscentos euros), mais IVA, se
devido, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar (Proposta n.º 204-E/2015).

6.3.

Deliberação n.º 745/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 9 (nove) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, destinados ao desempenho de
funções de coordenação, acompanhamento, conceção de atividades e
orientação técnica especializada, que assegure a oferta formativa e os projetos
educativos de cada uma das CAF´s, na função de monitores.
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Aprovar a abertura de 9 (nove) procedimentos de formação de contrato de
prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença, por
ajuste direto, para o período entre 1 de setembro de 2015 e 31 de agosto de
2016, com um montante máximo de despesa de € 9.600,00 (nove mil e
seiscentos euros), mais IVA, se devido, relativamente a cada um dos contratos
a celebrar.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos). Aprovar o convite às seguintes entidades:
Leandro Miguel dos Santos Antunes, Cláudia Filipa Esteves Matos,
Admir Rodrigues Bento de Carvalho, Helena Tatiana Alves da Costa,
Ana Filipa Rodrigues Silva, Lurdes Cristina Magalhães Laranjeira, Joana
Filipa Gonçalves Mateus, Inês de Jesus Campos Monteiro, Anabela
Nascimento Bessa (Proposta n.º 205-E/2015).
6.4.

6.5.

Deliberação n.º 746/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 16 (dezasseis) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinados à execução de tarefas
específicas de apoio às crianças dos jardins-de-infância da rede pública da área
da freguesia.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, para o período entre 1 de setembro
e 31 de dezembro de 2015, a celebrar com Liliana Soraia Mesquita Santos
Silva, Maria Manuela Pinto Aveleira, Ana Isabel Fonseca Martins,
Fernanda Sofia da Silva Fonseca Santos, Rosa Jacinta Sande Travanca
Benedito, Ana Isabel Amaro de Brito da Fonseca Félix, Maria do Céu
Pereira Moreira Cresol Lopes, Maria do Carmo Pinto Correia Fernandes,
Ana Mafalda Schofield da Cruz Évora, Bruna Paulino da Silva, Ana
Luísa Fernandes Prudêncio Ferreira, Cecília do Rosário Rodrigues de
Oliveira Coito Tavares, Maria de Fátima de Sousa Simões Pinto de
Souto, Vânia Patrícia Rodrigues da Silva, Sílvia Cochicho Ribeiro e Ana
Cristina Faustino dos Santos Rodrigues Castelo, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa, relativamente a
cada um dos contratos a celebrar, de € 3.000,00 (três mil euros), mais IVA, se
devido, a pagar em 4 (quatro) vezes, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 206-E/2015).

Deliberação n.º 747/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Palco de
Chocolate a aquisição de bilhetes para espetáculos de teatro: 2 espetáculos
“Os sete cabritinhos” e 1 espetáculo “A mentira tem perna curta”, no valor de
€ 1.143,90, com IVA incluído (Proposta n.º 207-E/2015).

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
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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

_________________________________________

