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ATA N.º 31/2016

Aos dezanove dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, reuniu
a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, em sessão pública, 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. Não
compareceram residentes para usar da palavra no ponto da ordem de trabalhos reservado
para o efeito.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo do andamento dos trabalhos relativos à preparação da
implementação da Zona 30 de Telheiras, tendo igualmente feito um ponto de situação
quanto à requalificação da Praça Bernardino Machado, na sequência da sessão de discussão
pública da mesma, realizada no dia 14 de julho na sede da Freguesia, e das obras na Estrada
do Paço do Lumiar, na sequência de reunião realizada com o Vereador Manuel Salgado.
O Presidente informou também o executivo da inclusão da zona do Bairro da Cruz
Vermelha nas zonas da cidade de Lisboa a contemplar com Contrato Local de Segurança
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 621/2016: Aplicação da sanção disciplinar de despedimento,
extinguindo-se consequentemente o vínculo de emprego público, ao
trabalhador em funções públicas Nuno Filipe Neves Duarte, integrado na
carreia e categoria de Assistente Operacional, do mapa de pessoal da Junta de
Freguesia do Lumiar, de acordo com a proposta contida no relatório final do
procedimento disciplinar e disso notificar o trabalhador (Proposta n.º 147P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 622/2016: Atribuição de subsídio às seguintes instituições
para apoio às atividades de verão, nomeadamente para deslocações para o
campo de férias, no valor total de € 4.500,00 (Proposta n.º 148-P/2016):

BENEFICIÁRIOS:

Agrupamento nº 683 de Escuteiros de Telheiras

ARAL – Associação de Residentes do Alto do Lumiar

800,00 €

1.350,00 €
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Centro Social da Musgueira
Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar

2.3.

Aprovada por unanimidade

1.550,00 €
800,00 €

4.500,00 €

Deliberação n.º 623/2016: Atribuição de subsídio à Confederação Nacional
dos Organismos de Deficientes (CNOD) para apoio à organização do 12º
Congresso Nacional de Deficientes, no valor de € 200,00 (Proposta n.º 149P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 624/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de consultadoria técnica para conclusão de
processo de certificação de qualidade do Posto de Limpeza do Lumiar,
realização de auditoria interna e acompanhamento de auditoria externa por
entidade certificadora, a celebrar com MEGAQUALIDADE – Serviços de
Consultadoria, Lda., com um montante máximo de despesa de € 4.800,00
(quatro mil e oitocentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, por
ajuste direto de regime simplificado, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 150-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 625/2016 Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para execução de
trabalhos de demolição, preparação e limpeza do edifício anexo ao Palacete
sito no n.º 156 da Alameda das Linhas de Torres (atual sede da JFL), por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de € 17.000,00 (dezassete mil
euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, e um prazo de execução de
até 20 (vinte) dias;
Aprovação das 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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: LIMÕES – Sociedade de
Construções, Unipessoal, Lda., Estrada de Leceia, Vivenda Bela Vista,
Leceia, 2780 BARCARENA
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Delegação no Presidente da JFL da competência para resposta aos pedidos de
esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e os erros e
omissões do caderno de encargos, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica.
(Proposta n.º 151-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 626/2016: Aprovação da documentação para apresentação na
Assembleia de Freguesia extraordinária de 26 de julho (Proposta n.º 1AFL/2016):
 Protocolos de delegação de competências do Município de Lisboa na
Freguesia do Lumiar para Requalificação do Mercado do Lumiar, obras
de acessibilidade em edifício municipais sob gestão da Junta de
Freguesia, obras de acessibilidade no espaço público e recuperação de
edifício para Casa da Cidadania.
 3.ª Revisão Orçamental e PPI 2016
 Autorização para assunção de compromisso plurianual relativo à
construção do Pavilhão Open Play no Alto da Faia
 Regulamento de Serviços da Freguesia do Lumiar

Aprovada por unanimidade
3. Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 627/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio a custos havidos com a divulgação das Festas da
Freguesia do Lumiar 2016, no valor de € 600,00 (Proposta n.º 92-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 628/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no
Pavilhão do Centro Social da Musgueira, mês de Maio, no valor de € 1.000,00
(Proposta n.º 93-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.3.

Deliberação n.º 629/2016: Adjudicação à Mgaex Clean a higienização e
limpeza de habitação T2, sita na Rua Maria Alice, nº 3 – 2º B, no Bairro da
Cruz Vermelha, trabalho desenvolvido no âmbito do Fundo de Emergência
Social (FES/CML), no valor de € 350,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 430,50 (Proposta n.º 94-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 630/2016: Aprovação da 22ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro em anexo à presente
proposta e que da mesma fazem parte integrante (Proposta n.º 57-T/2016).

5. Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 631/2016: Adjudicação à RoadWork colocação de placas
toponímicas nos seguintes locais: Rua Daniel Santa Rita – Arquiteto 1929-2001
(2 unidades) e Rua Professor Paulo Merêa – Jurisconsulto 1899-1977 (2
unidades), no valor de € 380,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 467,40 (Proposta n.º 35-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 632/2016: Adjudicação à RoadWork de reparação de
bebedouro em pedra localizado na Praça Rainha Santa e de substituição de
bebedouro na Rua Alexandre Ferreira, no valor de € 870,00, a que acresce IVA
à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1070,10 (Proposta n.º
36-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 633/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 5.000 ao
Clube de Ciclismo de Tavira, para apoio à participação na 78.ª Edição da Volta
a Portugal em Bicicleta em cooperação integrada com o Sporting Clube de
Portugal, através da equipa SPORTING/TAVIRA (Proposta n.º 59-D/2016).

Aprovada por unanimidade
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6. Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 634/2016: Adjudicação ao METROPOLITANO DE
LISBOA a aquisição de bilhetes de transporte no âmbito de diversas visitas da
CAF de S. Vicente, no valor total de € 100,00 (Proposta n.º 119-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 635/2016: Adjudicação à Associação Pédexumbo o
pagamento da alimentação inerente à participação no festival Andanças, a ter
lugar de 1 a 7 de agosto em Castelo de Vide, atividade desenvolvida pelo CAF
do Bairro da Cruz Vermelha, no valor total de € 850,00 (Proposta n.º 120E/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, 19 de julho de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

