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ATA N.º 1/2016
Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas 21 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro, do vogal Rogério Santos, da vogal Eneida Godinho e do vogal Pedro Grilo. O
vogal Pedro Ângelo justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente iniciou a reunião com votos de bom ano de 2016 para todos os membros do
executivo, saudando o arranque do ano da comemoração dos 750 anos da Freguesia do
Lumiar. O Presidente aproveitou ainda para informar o Executivo da reunião mantida
ainda no final de 2015 com a direção do Colégio Mira-Rio, cujas novas instalações em
Telheiras, no antigo Convento, arrancarão com a primeira fase de obra em 2016. A reunião
permitiu conhecer mais detalhadamente as soluções para evitar congestionamento de
tráfego, tendo sido sugerida a apresentação à comunidade local do projeto e das medidas
de minimização de impacto.

O Executivo procedeu ao balanço das atividades e da programação de Natal e Ano Novo,
tendo discutido brevemente a calendarização da apresentação da programação das
Comemorações dos 750 Anos. Foram também trocadas impressões e sugestões em torno
do novo boletim da Junta de Freguesia e de conteúdos a incluir em futuras edições.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

Deliberação n.º 1/2016: Delegação no Presidente da Junta de Freguesia do
Lumiar das competências da Junta de Freguesia do Lumiar previstas no
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e na Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, na redação que
lhe foi dada pela Lei n.º 85/2015, de 7 de agosto, bem como da competência
para autorizar a realização de despesas até ao limite máximo de cinco mil
euros. (Proposta n.º 1-P/2016)

Aprovada por unanimidade.

Deliberação n.º 2/2016: Emissão de parecer prévio favorável à aquisição
durante o ano de 2016 de serviços de transporte coletivo de passageiros por
indisponibilidade do autocarro da Freguesia do Lumiar motivada por outra
marcação, reparação ou impossibilidade do motorista.
Delegação no Presidente da competência para a celebração de até 24 contratos
de prestação de serviços de transporte. (Proposta n.º 2-P/2016)

Aprovada por unanimidade.
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2.3.

Deliberação n.º 3/2016: Criação do Jornal Oficial da Freguesia do Lumiar,
destinado à publicitação de atos, regulamentos, contratos e outros documentos
administrativos dos órgãos da autarquia. (Proposta n.º 3-P/2016)

Aprovada por unanimidade.
2.4.

Deliberação n.º 4/2016: Aprovação de procedimentos e formulários de
informação interna para realização de despesa e para gestão de ocorrências no
espaço público (Proposta n.º 4-P/2016)

Aprovada por unanimidade.
2.5.

Deliberação n.º 5/2016: Aprovação de critérios gerais de autorização de
trabalho suplementar para 2016, nos termos do n.º 3 do artigo 120.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (Proposta n.º 5-P/2016)

Aprovada por unanimidade.
2.6.

Deliberação n.º 6/2016: Manutenção da mobilidade interna intercategorias de
diversos trabalhadores e trabalhadoras em funções públicas (Proposta n.º 6P/2016):







José Fernandes Henriques Sequeira, com vínculo de emprego público
por tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistência
Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a categoria
de Encarregado Geral Operacional da mesma carreira, pelo prazo de 12
meses, uma vez obtido o acordo do trabalhador e com efeitos a 1 de
janeiro de 2016;
Paulo César Lopes Ribeiro, com vínculo em funções públicas por
tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a categoria de
Coordenador Técnico, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o acordo
do trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Rui Manuel Barreto de Almeida, com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a categoria de
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Encarregado Operacional da mesma carreira, pelo prazo de 12 meses, uma
vez obtido o acordo do trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Paula Cristina Amaral dos Santos Fortes, com vínculo em funções
públicas por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a
categoria de Coordenador Técnico, pelo prazo de 12 meses, uma vez
obtido o acordo da trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2016

Aprovada por unanimidade.
2.7.

Deliberação n.º 7/2016: Deliberar por unanimidade a manutenção da
mobilidade interna intercarreiras de diversos trabalhadores e trabalhadoras em
funções públicas (Proposta n.º 7-P/2016):











Andreia Carina Bom Faustino Silveira, com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a
carreira e categoria de Técnico Superior, pelo prazo de 12 meses, uma vez
obtido o acordo da trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira, com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira e
categoria de Técnico Superior, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o
acordo da trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Filipa Isabel Gomes Viegas, com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira e
categoria de Técnico Superior, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o
acordo da trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Paula Filipa Faria Oliveira Camacho, com vínculo de emprego público
por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira e
categoria de Técnico Superior, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o
acordo da trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Luísa Maria Alves Jorge, com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente Técnico, do
mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira e categoria de

4





2.8.

Técnico Superior, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o acordo da
trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Mónica Maria Oliveira Dias, com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente
Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira e
categoria de Assistente Técnico, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido
o acordo da trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2016;
Nuno Filipe Nunes Feio, com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente
Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira e
categoria de Assistente Técnico, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido
o acordo do trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2016

Aprovada por unanimidade.

Deliberação n.º 8/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração de
1 (um) contrato de aquisição de serviços de seguros de acidente de trabalho
para o período do mês de janeiro de 2016, através de mediação;
Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de seguros de acidentes de trabalho para o período do mês de janeiro
de 2016, através de mediação, a celebrar com FHM Sociedade de Mediação de
Seguros, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 2.570,01, isento de IVA, até 31 de janeiro de 2016, a
pagar em 1 (uma) vez no valor de € 2.570,01, isento de IVA, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 8-P/2016).

Aprovada por unanimidade.
2.9.

Deliberação n.º 9/2016: Emissão de parecer favorável à designação para
funções na Assembleia da República do trabalhador Tiago Jorge Carvalho
Gonçalves, técnico superior, da área de Direito, oriundo do quadro regional da
ilha Terceira da Administração Regional dos Açores, em mobilidade na
categoria na Junta de Freguesia do Lumiar, desde 2 de fevereiro de 2015
(Proposta n.º 9-P/2016).

Aprovada por unanimidade.
2.3

Deliberação n.º 10/2016: Emissão de parecer favorável à celebração de 1
(um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
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avença, destinados à execução da planificação, conceção, acompanhamento e
direção do Coro da Universidade da Terceira Idade do Lumiar;
Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de
serviços em funções públicas, na modalidade de avença, a celebrar com
Fernando Maria de Carvalho Cardoso, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.800,00, mais IVA,
se devido, até 30 de junho de 2016, a pagar em 6 (seis) prestações mensais de €
300,00, mais IVA, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 10-P/2016).

Aprovada por unanimidade.

2.4

Deliberação n.º 11/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 6.500,00 à
Associação Viver Telheiras - Centro de Convergência de Telheiras, para
apoio à iniciativa do Comércio de Telheiras, Semana da Mobilidade 2015 e
Magusto de 2015 (Proposta n.º 11-P/2016).

Aprovada por unanimidade.

3.

Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

3.2.

Deliberação n.º 12/2016: Programação Sénior para 2016 (Proposta n.º 1S/2016)

Aprovada por unanimidade.

Deliberação n.º 13/2016: Regulamento dos Passeios Mensais da Junta de
Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 2-S/2016)

Aprovada por unanimidade.
4.

4.1

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

Deliberação n.º 14/2016: Adjudicação a Certoma, Lda., a reparação da
varredora do Posto do Limpeza, Modelo M3240, no valor de € 2.586,35, com
IVA incluído (Proposta n.º 1-T/2016).

Aprovada por unanimidade.
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4.2

Deliberação n.º 15/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 479,70 ao
Agrupamento nº 683 – Escuteiros de Telheiras, para apoio na aquisição
de material de campo (tendas) (Proposta n.º 2-T/2016).

Aprovada por unanimidade.
5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

5.1.

5.2.

Deliberação n.º 16/2016: Deliberar por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 3 (três) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, destinado à execução da
planificação, conceção, acompanhamento e monitorização das atividades do
Centro de Artes e Formação;
Aprovar a decisão de adjudicação de 3 (três) contratos de prestação de serviços
em funções públicas, na modalidade de avença, a celebrar com João Rosa,
Paula Alexandra de Carvalho Alves e Igor Manuel Gonçalves Pereira,
respetivamente, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa, por contrato, de € 800,0, mais IVA, se devido, até 31 de
janeiro de 2016, a pagar em 1 (uma) prestação mensal de € 800,00, mais IVA,
se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto (Proposta n.º 1-E/2016).

Aprovada por unanimidade.

Deliberação n.º 17/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração de
3 (três) contratos de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade
de avença, destinados a: execução da planificação, conceção, acompanhamento
e monitorização das atividades do Centro de Artes e Formação.
Abertura de 3 (três) procedimentos de formação de contrato de prestação de
serviços em funções públicas, na modalidade de avença, por ajuste direto, para
um período previsível de 11 (onze) meses, entre 1 de fevereiro e 31 de
dezembro de 2016, com um montante máximo de despesa de € 8.800,00, mais
IVA, se devido, relativamente a cada um dos contratos a celebrar;
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura;
Aprovação do convite às seguintes entidades:

João Rosa

Igor Manuel Gonçalves Pereira

Paula Alexandra de Carvalho Alves.
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Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento e os erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a
competência para adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual
que tal delegação imprimirá ao procedimento.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação ao presidente da Junta de Freguesia, caso
haja lugar à apresentação da mesma. (Proposta n.º 2-E/2016).

Aprovada por unanimidade.

5.3.

Deliberação n.º 18/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração de
1 (um) contrato de aquisição de serviços de formação em linguagem gestual.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de
fornecimento de formação em linguagem gestual, a celebrar com a Associação
Portuguesa de Surdos, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 380,00, mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 3-E/2016).

Aprovada por unanimidade.

5.4.

Deliberação n.º 19/2016: Deliberar por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções
públicas, na modalidade de avença, destinado à execução da planificação,
conceção e desenvolvimento de atividades de formação no domínio da dança
no Centro de Atividades e Formação e na Componente de Apoio à Família de
São Vicente;
Aprovar a decisão de adjudicação de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, a celebrara com Rafael Tavares Barreto, por ajuste direto de regime
simplificado, para o mês de janeiro de 2016 e com um montante máximo de
despesa de € 556,00, mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 4-E/2016).

Aprovada por unanimidade.

5.5

Deliberação n.º 20/2016: Deliberar por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços
em funções públicas, na modalidade de avença, destinado à prestação de
serviços de psicologia para a área da Educação, a celebrar com Inês Filipa
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Coelho de Sousa Parreira e Pinto com o preço contratual de € 26.400,00,
pelo período de vigência a partir da data da celebração do contrato e até 31 de
outubro de 2017, nos termos propostos no referido projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante.
Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária (Proposta n.º 5-E/2016).

Aprovada por unanimidade.

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou atualizar os procedimentos de aprovação de
atas, nos termos do novo Código do Procedimento Administrativo de 2015, que habilitam
a aprovação da ata na própria reunião e determinam a sua assinatura pelo Presidente e pelo
Secretário, tendo, nos termos do artigo 34.º do CPA, deliberado por unanimidade aprovar a
presente ata.
Para constar e devidos efeitos se lavrou 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, 5 de janeiro de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

