Informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Lumiar à Assembleia de Freguesia
(3.º Trimestre de 2015)

Reunião de 16 de setembro de 2015

Escola Básica de São Vicente (Telheiras)
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Funcionamento da Junta de Freguesia
Organização do Executivo

A Junta de Freguesia manteve a periodicidade regra das suas reuniões como quinzenal,
na primeira 3.ª feira de cada mês e na terceira 3.ª feira de cada mês (reunião pública),
em ambos os casos pelas 21h00. Atenta o período estival e a interrupção de férias de
vários membros do executivo e funcionários em julho e agosto, o executivo reuniu com
alguns desvios à referida periodicidade, em função das necessidades. Foi igualmente
mantido o horário de atendimento à população, nos termos que se seguem:
Presidente
Secretária
Tesoureiro
Vogal Eneida Godinho
Vogal Pedro Ângelo
Vogal Pedro Grilo
Vogal Rogério Santos

2.ª Feira: 15h00-18h00
2.ª Feira: 09h30-12h30
5.ª Feira: 10h00-13h00
2.ª Feira: 09h00-12h00
5.ª Feira: 13h00-15h00
3.ª Feira: 18h00-20h00
2.ª Feira: 19h00-21h00

Reuniões do Executivo

No período em análise, desde a última informação escrita relativa ao trimestre
anterior, a Junta de Freguesia reuniu nas seguintes datas:









9 de julho de 2015
14 de julho de 2015
23 de julho de 2015 (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
28 de julho de 2015
31 de julho de 2015
6 de agosto de 2015
13 de agosto de 2015
4 de setembro de 2015

Órgãos auxiliares

No período em análise, reunião a Comissão de Recenseamento da Freguesia, no dia 10
de setembro.
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Reuniões de trabalho e representações externas
Veradora Catarina Vaz Pinto e Direção do ICA
Direção Municipal de Mobilidade e Transportes
Recreativo Águias da Musgueira
Agrobio
Associação Alimenta
Vereador Sá Fernandes
Equipa de Acessibilidades da CML
CML – Capital Europeia do Voluntariado
Instituto de Apoio à Criança
Associação dos Deficientes das Forças Armadas
Associação Memo Shoa
Associação Viver Telheiras
Associação EPAM
Agrobio
UIT – Norte
Almoço de Verão do Espaço 7 Ofícios da Associação Paralisia
Cerebral de Lisboa
Associação dos Deficientes das Forças Armadas
Leões de Portugal
Instituto do Cinema e do Audiovisual
Academia 1.º de Junho de 1893
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local
Casa Qui
Comunidade Hindu de Portugal
SINTAP
Junta de Freguesia de Carnide
ISEC – Visita do Presidente da República
Associação Viver Telheiras
Agrupamento de Escolas Lindley Cintra

7 de julho
13 de julho
14 de julho
16 de julho
16 de julho
17 de julho
17 de julho
22 de julho
23 de julho
23 de julho
24 de julho
24 de julho
24 de julho
27 de julho
28 de julho
29 de julho

29 de julho
4 de agosto
6 de agosto
7 de agosto
14 de agosto
14 de agosto
20 de agosto
25 de agosto
10 de setembro
11 de setembro
11 de setembro
11 de setembro
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Representações comunitárias

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa

A Junta de Freguesia assegurou a sua representação em todas as reuniões do Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL), realizadas nas seguintes datas e locais:



10 de julho – Grupo Segurança do GCAL na Biblioteca Maria Keil
16 de julho – Junta de Freguesia do Lumiar

Tendo a JFL passado a integrar o grupo de coordenação do Grupo Comunitário da Alta
de Lisboa, este órgão reuniu no dia 13 de julho na sede da Junta de Freguesia.
Parceria Local de Telheiras

Foi igualmente assegurada a presença da Junta de Freguesia nas várias reuniões da
Parceria Local de Telheiras, realizadas nas seguintes datas e locais:
•
•
•

16 de julho – Centro Comunitário de Telheiras
28 de junho – Espaço 7 Ofícios Associação Paralisia Cerebral de Lisboa
25 de agosto – preparação da semana da mobilidade no Centro
Comunitário de Telheiras

Representação e relações institucionais

Assembleia Municipal de Lisboa

No período em análise a Assembleia Municipal reuniu em plenário nas seguintes datas:







7 de julho
14 de julho
21 de julho
28 de julho
8 de setembro
15 de setembro (agendada)

Paralelamente, reuniram diversas vezes as Comissões de Direitos Sociais e de
Educação, Cultura e Desporto. Merecem particular destaque para a Freguesia do
Lumiar, atenta a sua incidência para o território os trabalhos que levaram à aprovação
da delegação de competências do Município de Lisboa na Freguesia do Lumiar para
realização de obras de conservação na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro e
respetivo Auditório, em Telheiras.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
3.º trimestre de 2015, tendo sido limados vários aspetos relativos à transferência das
competências de licenciamento para as Freguesias, que se efetivou a partir de 1 de
janeiro e foi prosseguindo na sua implementação. Por outro lado, estão em preparação
algumas ações de formação por parte da CML em matéria de licença de ruído, a única
parcela que ainda cumpre efetivar junto das Freguesias. Manteve-se o trabalho da
comissão de acompanhamento municipal da reforma, com a qual a Freguesia do
Lumiar se correspondeu por diversas vezes.
Transferência de obrigações contratuais

Prosseguiu a identificação de obrigações contratuais a transferir e a correção de lapsos
detetados no procedimento até aqui, desta feita com a regularização de alguns
contratos de fornecimento de eletricidade e gás.

Paralelamente, prosseguiu também o levantamento de relações contratuais que
podem ser objeto de renegociação ou de enquadramento em prestações de serviços
para mais do que um equipamento ou área de intervenção, de forma a permitir
realizar economias de escala e racionalização de recursos. São presente à Assembleia
de Freguesia alguns aspetos relativos a esta matéria, para obtenção de autorizações
para compromissos plurianuais.
Recursos Humanos

Finda a segunda fase de transição de pessoal, a Junta de Freguesia mantém a procura,
no quadro de mobilidade funcional, de pessoal com qualificações e experiência
necessárias às áreas em que as anteriores fases de colocação de recursos humanos
não lograram resultados. A área dos licenciamentos e da fiscalização do espaço público
continua a carecer de um técnico superior, a procurar em regime de mobilidade, sendo
que se encontram presentemente asseguradas com recurso ao apoio técnico de uma
assessoria em prestação de serviços para o efeito. As novas competências (vide infra)
em matéria contraordenacional e de fiscalização exigirão igualmente novo esforço
neste domínio.
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Futuras instalações

No período em análise na presente informação prosseguiu o processo tendente à
mudança da Junta para as novas instalações para a sua sede, através do arranque das
obras de adaptação do espaço, nas quais se destacam:










Garantia de acessibilidades a cidadãos com mobilidade reduzidas;
Substituições nos sistemas elétrico e informático;
Pintura exterior e interior
Adaptação de estrutura das salas;
Adaptação de espaços para atendimento e instalação de serviços
administrativos;
Adaptação de sala para auditório;
Adequação de sala para galeria de exposições;
Requalificação de sanitários;
Requalificação de zona de refeições de funcionários.

Devido às necessidades acrescidas de intervenções para assegurar as acessibilidades
no primeiro piso e ao exterior, o calendário de mudança sofreu uma alteração, com
passagem da mudança para o último trimestre de 2015 (e consequente atraso das
mudanças da UTIL para a sua futura sede).
Quanto ao processo de identificação de espaços em Telheiras para localização de um
polo da Junta de Freguesia, bem como o diagnóstico de instalações da GEBALIS ou
municipais suscetíveis de cedência para a realização de projetos, por seu turno, ainda
se encontram em análise com o Município.
Revisão da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro

Foi publicada a primeira revisão da Lei n.º 56/2012, constante da Lei n.º 85/2015, com
vista a corrigir os valores a transferir anualmente para cada Freguesia, em função dos
montantes apurados nos autos de transferência de competências assinados em março
de 2014.

No que respeita ao Lumiar, a lei prevê um aumento dos valores a transferir para o
Lumiar em € 150.000, passando o valor anual da transferência a ser de €3.457.607,15.
É igualmente contemplada a atribuição de competências de fiscalização e
processamento de contraordenações às Freguesias de Lisboa nas matérias da sua
competência própria.
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RECURSOS HUMANOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
Quadro geral

O balanço final da transferência de recursos humanos na sequência da reforma
administrativa, apesar do extensíssimo aumento de pessoal ao serviço da Freguesia
(hoje contando com 80 trabalhadores em funções públicas, conforme se pode
consultar no quadro em anexo) não permite ainda à Freguesia do Lumiar satisfazer
todas as necessidades decorrentes das novas competências, em particular no que
respeita a tarefas de licenciamento, fiscalização de espaço público e suporte à
governação no espaço público e apoio administrativo.
Paralelamente, subsiste uma necessidade de reforço de pessoal na Limpeza e Higiene
Urbana, atenta a dimensão do território, bem como a estabilização das relações
laborais no domínio da educação, no que respeita às auxiliares de ação educativa.
Nesse sentido, a Assembleia de Freguesia de 29 de abril de 2015 autorizou a alteração
do mapa de pessoal necessária a suprir os problemas nas áreas carenciadas e visando a
abertura de procedimento de recrutamento de efetivos. Estão concluídos os
procedimentos de consulta prévia à existência de pessoal em mobilidade junto da
Administração Central, com vista ao lançamento do procedimento ainda no mês de
setembro.
Para além dos casos já existentes (em que se manteve o prestador ou houve alteração
do mesmo), o recurso a prestações de serviço cresceu significativamente no ano de
2014, fruto de diversos fatores de ocorrência simultânea, a saber:
-

-

A reforma administrativa da cidade, que implicou a transferência de
prestadores de serviço na área da educação, e obrigou à satisfação de
necessidades no Auditório da BMOR, Mercado do Lumiar e Porta-a-porta e o
reforço de intervenção na higiene urbana;
A ativação de novo CAF em São Vicente de Telheiras;
O alargamento de horário e oferta dos CAFs já existentes;
Os projetos BIP/ZIP desencadeados pela Freguesia do Lumiar;
A preparação da programação dos 750 anos da Freguesia no plano cultural
(entrada em junho).

A listagem completa encontra-se em anexo à presente informação escrita, atualizada a
30 de agosto de 2015. Com a abertura dos procedimentos de admissão de pessoal em
análise na Assembleia de Freguesia, estima-se ser possível uma redução em 25
prestadores, uma vez concluída a admissão de pessoal.
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BALANÇO PRESTADORES DE SERVIÇO
Reforma administrativa (JI, Mercado, Suporte à governação,
LHU, BMOR, Porta-Porta)
Novo CAF S. Vicente
Reforço oferta na educação (CAFs e Psicóloga)
Já em funções ou mera alteração do prestador
BIP/ZIP
TOTAL

31
8
7
9
3
58

Formação

Para além das ações de formação promovidas pelo Município de Lisboa com vista à
concretização da reforma administrativa e que têm sido objeto de frequência pelos
funcionários e colaboradores da Freguesia, está em vias de conclusão o desenho de
um plano de formação permanente para as várias valências e necessidades da
autarquia e que será apresentado em próxima reunião da Assembleia de Freguesia,
após a mudança para as novas instalações. Para além da CML, são diversas as
entidades contactadas para serem parceiras para formação, nomeadamente a
ANAFRE, as instituições de ensino superior da cidade de Lisboa, o INA, entre outras.
Procedimentos internos

As exigências da reforma administrativa em termos de volume de trabalho e alteração
estrutural da orgânica da Freguesia, bem como as diversas alterações de fluxo de
procedimentos permitidas pela chegada ao quadro de técnico superior jurista,
importam uma alteração substancial dos procedimentos e métodos internos de
funcionamento, em particular uma vez concretizada a passagem para a nova sede.
Assim, vislumbra-se como prioritário para os próximos meses a realização de trabalho
de preparação de:
-

Regulamento de serviços
Revisão da Norma de controlo interno para fins de gestão de contabilidade e
tesouraria
Conclusão dos procedimentos de contratação coletiva para estabilizar
normativo das relações laborais
Revisão de procedimentos de contratação pública em linha com legislação
recente e orientações do Tribunal de Contas;
Guião de atendimento sensível às novas competências e à revisão do Código do
Procedimento Administrativo
Preparação da desmaterialização da gestão documental da Freguesia
8

Contratação coletiva

Foram já concluídos os processos negociais relativos aos Acordos Coletivos de Entidade
Empregadora Pública (ACEEP) com o Sindicato dos Trabalhadores do Município de
Lisboa (STML) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, tendo os mesmos sido
remetidos para o membro do Governo responsável pela Administração Pública para
homologação. Está igualmente concluído o processo negocial com o Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP),
que foi igualmente remetido ao membro do Governo responsável pela Administração
Pública.
Foi igualmente desencadeado o processo negocial com o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), estando em vias de conclusão
a fixação do texto final do Acordo, com vista a assinatura no mês de setembro e
posterior envio à tutela para homologação.

Finalmente, foi igualmente remetido pedido de abertura de negociações com a
restante associação sindical que conta com trabalhadores da Freguesia inscritos, a
Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM), continuando a
aguardar-se resposta da sua parte.
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IGUALDADE E JUVENTUDE



Na sequência da remessa, a 8 de abril, do primeiro relatório de conclusão da 1.ª
fase de preparação do plano de igualdade da Freguesia, focando as vertentes
externa e interna de intervenção futura, deu-se início à preparação da segunda
fase de implementação, que importará a constituição de uma equipa
multidisciplinar na Junta de Freguesia e com parceiros exteriores, o
desenvolvimento de formação para a igualdade entre os trabalhadores e a
designação de um representante para a Igualdade de entre os colaboradores da
Freguesia.



Após a elaboração de primeiro levantamento comparado de regulamentos
municipais de Conselhos de Juventude e de entrega de primeiro anteprojeto de
regulamento para Conselho Local de Juventude do Lumiar, é o mesmo submetido à
Assembleia de 16 de setembro, para abertura de discussão pública com os
interessados.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados:
•
•

141 atendimentos sociais
5 visitas domiciliárias

Serviço comunitário

Foi integrado 1 prestador de serviço comunitário, por solicitação da Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais.
Banco Alimentar contra a Fome

Desde 1997, a JFL no âmbito dos acordos estabelecidos com Banco Alimentar Contra a
Fome, procede à distribuição mensal de Cabazes Alimentares a famílias carenciadas da
Freguesia. O B.A armazena os alimentos, controla a sua qualidade e mediante
protocolo estabelecido, credencia as Instituições que trabalham localmente com
populações desfavorecidas, para o levantamento dos mesmos. De referir, que a
seleção dos beneficiários deste apoio é precedida de uma avaliação individual dos
casos de carência, diagnosticados no âmbito do atendimento social pela Técnica de
Serviço Social, ou encaminhamentos realizados por outras Instituições Sociais que
atuam na freguesia (Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde, entre outras).
No último trimestre foram apoiados mensalmente, com cabazes alimentares 45
agregados familiares da freguesia, num universo de cerca de 200 pessoas. Foram
ainda entregues com carácter de urgência 26 sacos.
Lumiar Transporta

Prosseguiu o serviço de transporte solidário LUMIAR TransPORTA, com duas carrinhas
de 8 lugares, assegurando 2 rotas de 2.ª a 6.ª feira, entre as 9h00 e as 17h30, para
zonas com carência de serviço da rede pública de transportes e existência de número
significativo de população idosa e com mobilidade reduzida. O principal objetivo deste
serviço reconfigurado assenta na melhoria da acessibilidade das pessoas com
dificuldades de mobilidade à rede de serviços da freguesia, bem como contribuir para
a diminuição do isolamento, solidão e perceção de insegurança.
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ROTA 1: Alto do Lumiar – Bº Cruz Vermelha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mercado do Lumiar
Largo República da Turquia
Estrada da Torre
Av. Carlos Paredes
R. Pedro Queirós Pereira
R. Mª José da Guia
R. Maria Margarida
R. Maria do Carmo Torres
R. Maria Alice

ROTA 2: Paço do Lumiar – Qta do Olival
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mercado do Lumiar
Largo República da Turquia
Largo S. João Baptista
Estrada do Paço do Lumiar
R. Prof. Fernando Melo Moser
Largo Padre Augusto Gomes Pinheiro
Azinhaga da Fonte Velha
Bairro da Quinta do Olival

Atendimento para encaminhamento jurídico

O serviço de atendimento jurídico gratuito com vista ao encaminhamento para as vias
de apoio e resolução adequada das situações reportadas decorre nas instalações da
Junta de Freguesia do Lumiar, às quintas-feiras, a partir das 16H00, mediante
marcação prévia. No período em análise tiveram lugar 28 atendimentos.
Balcão de apresentação quinzenal a desempregados

No âmbito de um protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia do Lumiar e o
Instituto de Emprego e Formação Profissional, o serviço funciona de segunda a sextafeira, das 09h00 às 13h00, nas instalações da Universidade da Terceira Idade do
Lumiar. Este é um serviço de apoio à população desempregada a auferir subsídio de
desemprego, com obrigatoriedade de apresentação quinzenal, num universo de cerca
de 900 pessoas mensalmente.
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Eventos e atividades realizados


07/2015: APOIO LOGISTICO E FINANCEIRO AO CINECONCHAS, CINEMA AO AR
LIVRE. Mostra de cinema ao ar livre na Quinta das Conchas com entrada
gratuita, começa no dia 25 de Junho e prolonga-se até dia 11 de Julho, com
sessões de cinema às quintas, sextas e sábados, sempre às 21H45.



25/07/2015 A 01/08//2015: CAMPO DE FÉRIAS UPAJE (interno), em Vila Nova
do Ceira. Organização conjunta entre o Centro de Artes e Formação e o Serviço
Social, abrangendo 50 crianças em situação de maior fragilidade social. Foram
promovidas atividades lúdicas e recreativas onde foram trabalhadas
competências sociais.

PASSEIOS E FÉRIAS SÉNIOR


25/07/2015: PASSEIO SENIOR À ILHA DAS BERLENGAS EM PENICHE;



26/08/2015: PASSEIO SÉNIOR ÀS FESTAS DO POVO, EM CAMPO MAIOR, em
parceria com os Leões de Portugal e CAJIL;



29/08/2015: PASSEIO SENIOR À FIGUEIRA DA FOZ;



31/08/2015 A 04/09/2015: AÇÃO PRAIA CAMPO SÉNIOR, envolvendo 150
idosos da freguesia. Manhãs de praia e programação cultural no período da
tarde: Torre do Tombo; Museu Atelier Júlio Pomar; Museu do Aljube; Terraços
do Carmo; Pavilhão do Conhecimento e Mercado da Ribeira.

Programa BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária):

No período em análise teve lugar a conclusão de 3 dos projetos BIP/ZIP promovidos
pela Junta de Freguesia do Lumiar, tendo igualmente decorrido a seleção de novos
projetos para 2015/2016. A Junta de Freguesia apresentou dois projetos de
continuidade em relação à edição anterior – para o Bairro da Cruz Vermelha e para a
Quinta do Olival – tendo sido aprovada a 31 de julho a candidatura “AINDA + PERTO”,
no valor de 38 mil euros, para assegurar a continuidade do Projeto na Quinta do Olival.

Apesar de não ter financiamento municipal por esta via, a Junta de Freguesia manterá
a intervenção prevista para o Bairro da Cruz Vermelha a partir do Grupo da
Toxicodependência da Comissão Social de Freguesia, em articulação com os parceiros
do projeto.
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A Junta de Freguesia apresentou-se ainda como parceira em dois projetos no território
da Alta de Lisboa: uma parceria com a AVAAL (Associação de Valorização Ambiental da
Alta de Lisboa) para formação profissional e manutenção local de espaços verdes com
recursos locais, que será reequacionada num outro quadro de financiamento, e com a
Associação Viver Telheiras, o Centro Social da Musgueira e outros parceiros para
estabelecimento de parcerias entre diferentes bairros do território, cujos objetivos
serão prosseguidos através de outros programas locais da Freguesia.
Neste período teve ainda lugar a submissão do relatório final dos 2 projetos BIP/ZIP já
concluídos (+ Perto e Altamente) tendo sido autorizada a prorrogação do prazo para
conclusão do projeto do Paço da Roupa Branca, cuja execução se atrasou em virtude
da necessidade de prévia remoção de amianto do local de realização das atividades.
Participação em reuniões, grupos de trabalho e outras atividades


07/07/2015: REUNIÃO DO GRUPO DA TOXICODEPENDÊNCIA DA COMISSÃO
SOCIAL DE FREGUESIA DO LUMIAR, no Centro Social da Musgueira;



09/07/2015: PARTICIPAÇÃO NA DEFESA DA TESE DE LICENCIATURA DA
ESTAGIÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA;



13/07/2015: REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO GRUPO COMUNITÁRIO DO ALTO
DO LUMIAR, na Junta de Freguesia do Lumiar;



15/07/2015: REUNIÃO COM O DEP. APOIO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. JOÃO
BATISTA, na JFL;



16/07/2015: FORUM DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA DE LISBOA, na JFL;



22/07/2015: REUNIÃO COM TÉCNICA DO DEP. DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA
CML, na JFL;



27/07/2015: REUNIÃO DE AVALIAÇÃO BIP-ZIP ALTAMENTE, NA JFL;



10/09/2015: ACOLHIMENTO DOS DOCENTES DO AGRUPAMENTO ESCOLAS
PROF. LINDLEY CINTRA, através de visita de autocarro pela área de influência
do Agrupamento (Lumiar e Sta. Clara) em cooperação com o Departamento de
Educação, com a finalidade de mostrar aos professores a realidade local em
que se inserem os equipamentos escolares.
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HABITAÇÃO



Foram realizadas diligências junto da Vereadora para a Habitação, para
concretização de loja camarária, no Alto do Lumiar, visando concretizar o
Balcão de Habitação, tendo sido realizada visita ao local.



Na sequência da sessão pública descentralizada da Junta de Freguesia no
Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha no trimestre anterior,
foram desenvolvidas diversas diligências junto da CML com vista a intervenções
no território, que estão em análise com vista à inclusão em futuras
intervenções da GEBALIS e programas municipais abrangentes para bairros
municipais;



Tem prosseguido o acompanhamento da evolução dos processos de
renegociação de renda;



Está a ser analisado pela JFL, em cooperação com a CML e com a GEBALIS, o
impacto na nova legislação sobre habitação social, quanto ao seu impacto no
território do Lumiar, com vista à preparação do novo regulamento municipal.
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CENTRO DE CONVIVIO DO PAÇO DO LUMIAR (CCPL)
O CCPL manteve a sua atividade quotidiana e regular, assenta na atividade diária de
culinária, artes plásticas, costura, cinema, jogos, entre outras tendo ainda participado
e dinamizado diversas atividades enquadradas na programação social e cultural da
Freguesia, com destaque para:
•

Participação nos passeios mensais organizados pela Junta de Freguesia do
Lumiar;

•

Comemorações dos aniversários dos utentes;

•

Continuação do
filmes antigos;

•

Organização de atividades conjuntas com os Leões de Portugal e outras
instituições da freguesia, de apoio a idosos;

•

Continuação em 2014/2015 do projeto de intercâmbio com alunos voluntários
do Colégio São João de Brito, os quais colaboram semanalmente nas atividades
do CCPL.

projeto

“Pipocas

no

Ecrã”

com o

visionamento de
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UTIL - Universidade da Terceira Idade do Lumiar
Novas instalações

Concluída a mudança da sede da Junta de Freguesia para as novas instalações, no
último trimestre de 2015, poderá então concretizar-se a mudança da UTIL para as suas
novas instalações, no atual edifício sede da Junta. As obras de adaptação do espaço
implicarão, entre outras, as seguintes transformações:






Instalação da elevador exterior de acesso ao 1.º e ao 2.º piso, ultrapassando os
obstáculos à mobilidade;
Adaptação de nova sala para o Ciberespaço
Adaptação do espaço de forma a acolher 3 salas de aula, para além do salão
nobre;
Criação de uma zona de estadia e convívio;
Adaptação da cozinha para sala de atividades letivas (culinária e outras)

Reforço de oferta formativa

O quadro essencial da oferta formativa da UTIL manter-se-á no primeiro semestre do
novo ano letivo. No segundo semestre, já com capacidade reforçada de espaço para
albergar mais atividade letiva, o elenco global de disciplinas será objeto de
alargamento e a introdução de aulas com dimensão prática poderá ter lugar. O quadro
do arranque do ano letivo será os seguinte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Línguas
Inglês Nivel I
Inglês Nivel II
Inglês Avançado
Francês Nível I
Francês Nível II
Espanhol – Nível I
Espanhol – Nível II
Alemão Nível I
Alemão Nível II

Informática e Ciências Exatas
10. Excel & Powerpoint – Nível I
11. Excel & Powerpoint – Nível II
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12. Word
13. Internet
14. Facebook & Blogspot
15. Matemática – Nível I
16. Matemática – Nível II
Saúde e bem-estar
17. Psicologia
18. Gerontologia e Desenvolvimento Pessoal
Ciências Sociais
19. A Economia Portuguesa
20. A Sociedade – Sinais dos Tempos
21. Temas Económicos
22. Filosofia
História e Cultura
23. Oriente: Quadros Históricos e Culturais
24. Lisboa Simbólica e sua História
25. História, Cultura Geral e Cinema
26. História da Música
27. História do Brasil
28. História das Civilizações Pré-Clássicas
29. História Constitucional Portuguesa
Direito
30. Direito
31. A Constituição de 1976

Criatividade, artes e ofícios
32. Pintura
33. Bordados Tradicionais
34. Costura
35. Coro

Desporto e Atividade Física
36. Chi Kung Terapêutico
37. Ginástica
38. Yoga
Jogos
39. Bridge
40. Xadrez
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LIMPEZA E HIGIENE URBANA
Enquadramento e linhas gerais de ação

A área da limpeza e higiene urbana representa um dos maiores desafios da reforma
administrativa e foi encarada nos primeiros meses da transferência de competências
como prioritariamente merecedora de investimento e de diagnóstico. Após a
conclusão do essencial das operações de transferência da competência para a Junta de
Freguesia no segundo trimestre, a passagem ao segundo semestre de 2015 é já
marcada por uma aprofundamento das melhorias de gestão e de recolha de
indicadores estatísticos.
Com vista ao desempenho da sua missão, o pelouro da Higiene Urbana subordinou a
ação do posto de limpeza à prática de dois princípios, de prevenção e de controlo da
manutenção:


A política de prevenção focou a sua intervenção, em grande medida, na
dimensão sazonal de limpeza e desentupimento de sarjetas, que se encontra
em curso, com vista a preparar o fim do período estival e o provável regresso
de pluviosidade inicial de outono;



No que respeita ao controlo da manutenção foi acentuadamente reforçada a
monitorização da qualidade do serviço que se tem refletido numa visível e
gradual melhoria do estado da higiene urbana nos espaços públicos. O controlo
das ações de higiene urbana em todas as áreas da Freguesia, foi objeto de
acompanhamento permanente pelo Executivo, tendo mobilizado e articulado a
quase totalidade dos pelouros atenta a transversalidade das intervenções.
Foi também prosseguido o esforço de integração das zonas negligenciadas nos
circuitos até aqui praticados, cruzando-se os novos cantões de intervenção com
as queixas e ocorrências recebidas dos residentes, de forma a adequar as
respostas.
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Avaliação de qualidade

Prosseguiu o trabalho de preparação das tarefas de diagnóstico com vista à
certificação de qualidade, no quadro do consórcio que envolve também as Freguesias
de Alvalade, Olivais e São Domingos de Benfica, nos termos descritos nas informações
escritas anteriores. Neste período foram concluídas as seguintes ações:





Execução do novo mapa de procedimentos internos de circuitos de
reclamações e pedidos de residentes;
Ajustes na execução dos novos cantões dos circuitos do território
Conclusão da análise preliminar das desconformidades existentes face à norma
de controlo de qualidade, em particular no que respeita aos métodos de
aplicação de herbicida
Lançamento do procedimento de adequação da aplicação de herbicida à nova
legislação e à norma de qualidade.

Neste sentido, encontra-se em curso a fase de auditoria interna de procedimentos,
com vista à passagem à auditoria externa e à concessão de certificação de qualidade
ainda no decurso do ano de 2015.
Viaturas e equipamentos

Mantém-se a partilha de alguns equipamentos com as Freguesias de Alvalade e Santa
Clara (autotanque, carro elétrico), tal como descrita em informações escritas
anteriores, mantendo-se a intenção de, a médio prazo, a proceder à gradual
autonomização do Lumiar através de aquisição de viaturas próprias para reforço da
eficiência e capacidade de resposta da Freguesia.

Por outro lado, apesar da entrada ao serviço de uma varredora que esteve imobilizada
por avaria pesada, têm-se encontrado novamente em reparação as varredoras
mecânicas afetas ao posto de limpeza, dificultando a gestão de processos e
determinando uma conclusão inevitável sobre a necessidade de investimento adicional
em equipamentos para assegurar o pleno desempenho das funções de limpeza, ainda
no ano de 2015.
Foi lançado procedimento de aquisição de material operacional para lavagem a jato de
água e de areia e adquiridos novos sopradores mecânicos para apoio às tarefas de
limpeza.
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Programa de Voluntariado “Lisboa é Linda”

No âmbito da Capital Europeia do Voluntariado Lisboa 2015, foi apresentado no
Lumiar, como Freguesia Piloto, no trimestre anterior, o programa “Lisboa é Linda”, de
formação de grupos de voluntários para melhoria da qualidade da limpeza e higiene
urbana na cidade de Lisboa. O programa encontra-se em fase de constituição de
equipas de voluntários e assumirá, no Lumiar, três eixos principais, a arrancar no
próximo ano letivo 2015/2016:
1) Mobilização de voluntários para acompanhamento, reporte e contacto
imediato com o posto de limpeza no mapeamento e avaliação da qualidade da
limpeza do espaço público – trabalho realizado desde a última informação
escrita encaminha-se para a agilização com os procedimentos de reporte junto
do posto de limpeza e a definição de quais os canais mais céleres e eficientes
para a sua realização;
2) Realização de ações de sensibilização junto dos públicos escolares, potenciando
uma rede no exterior das escolas para os projetos de Eco-escolas e para a
cooperação entre estabelecimentos - trabalho realizado desde a última
informação escrita foi no sentido da coordenação com a oferta formativa para
a cidadania a integrar pela Junta de Freguesia junto das escolas do território;
3) Intervenção concertada local no território, com acompanhamento pelo posto
de limpeza, para sensibilização e recuperação do espaço público – trabalho
realizado desde a última informação escrita assentou na preparação de
campanha informativa e de sensibilização junto da população da Freguesia,
como primeira etapa deste eixo de intervenção. Encontra-se prevista, em
coordenação com a CML, nova ação integrada no final do mês de setembro.
Dados estatísticos

Os dados das intervenções encontram-se em anexo (ANEXO III) à presente informação
escrita, identificando valores por semana e mês, bem como o tratamento estatístico
global.
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Gestão de espaços verdes

ESPAÇOS VERDES



Encontra-se concluído o trabalho definição do enquadramento jurídico para
solucionar as necessidades de manutenção da Praça Central de Telheiras, tendo
sido mantidas reuniões de trabalho com o condomínio, realizadas visitas
técnicas ao local para levantamento de necessidades urgentes, e articulado
com a CML a realização de intervenção nas fontes. A autorização para
celebração de acordo é presente à sessão da Assembleia de Freguesia que
aprecia esta informação escrita;



Encontra-se concluído o trabalho inicial de recuperação do sistema de rega da
Praça Central, aguardando a temporada de plantação de flores de época e de
intervenção de requalificação;



Está concluída a primeira fase do concurso para os espaços verdes, com vista à
qualificação de empresas competentes para a manutenção dos cerca de
300.000 m2 de área verde da freguesia e que são admitidas ao concurso.

Gestão de arvoredo


Previsão de abate de várias palmeiras contaminadas com a praga do
escaravelho, em Telheiras.



Levantamento de necessidades várias de acompanhamento fitossanitário por
parte da CML em arvoredo em espaço público



Prossecução da discussão, em coordenação com a CML, do Regulamento de
Gestão do Arvoredo da Cidade de Lisboa, com vista a limar arestas no plano da
repartição de competências e a afinar procedimentos uniformes;
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REDE VIÁRIA


ESPAÇO PÚBLICO

Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a reparação do
betuminoso em várias artérias da Freguesia, designadamente:















Rua Actor Epifânio;
Rua Comandante Fontoura da Costa;
Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
Rua Fernando Vaz;
Rua Pedro Queirós Pereira;
Rua Victor Cunha Rego;
Rua Prof. Delfim Santos;
Rua Prof. Carvalhão Duarte;
Rua Francine Benoit;
Rua Duarte Vidal;
Azinhaga Jogo da Bola;
Azinhaga da Torre do Fato;
Alameda Mahatma Gandhi;
Rua Garcia Resende.



Lançamento e adjudicação do procedimento de pintura de passadeiras de peões da
Freguesia, com incidência inicial nas passadeiras junto dos estabelecimentos de
ensino, em execução durante o mês de setembro;



Lançamento do procedimento da empreitada de repavimentação da Rua Prof.
Prado Coelho, com aditamento de sobrelevação das passadeiras existentes, cujo
prazo de apresentação de propostas termina no dia 16 de setembro;



Acompanhamento da empreitada de repavimentação de parcela inicial da Estrada
do Lumiar e Azinhaga das Lajes, prevista para 27 de junho;
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OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
Parques infantis / espaços fitness
•
•

Preparação de novas intervenções reparadoras nos parques infantis em vários
pontos da Freguesia;
Realização de novas diligências junto da CML para assegurar transição dos
parques infantis ainda não recebidos no quadro da reforma administrativa (Rua
Mesnier du Ponsard).

Mobiliário urbano

Encontra-se em execução a colocação de novo mobiliário urbano (mesas e cadeiras) no
Largo da Rua Maria Margarida, no Bairro da Cruz Vermelha.
Contratos de manutenção


Serviços de refixação e colocação de pilaretes, execução e recuperação de
passeios e lancis e reparação de corrimãos e guardas de peões e sinalização
horizontal nos seguintes locais:
 Avenida das Nações Unidas
 Rua Prof. Luis da Cunha Gonçalves
 Rua Prof. Moisés Amzalak
 Azinhaga da Torre do Fato
 Rua Prof. Carlos Teixeira
 Alameda da Quinta de Santo António
 Rua Fernando Namora
 Rua Antonio Quadros
 Rua Prof. Georges Zbyszewski
 Rua Prof. Mark Athias
 Rua Prof. Joao Barreira
 Rua Mario Chicó
 Rua Prof. Francisco Gentil
 Avenida Ventura Terra
 Rua Prof. Francisco Lucas Pires
 Rua Prof Eduardo Araújo Coelho
 Rua Prof. Vieira de Almeida
 Rua Frederico George
 Rua Prof. Prado Coelho
 Rua Prof. Bento de Jesus Caraça
 Rua Prof. Queiroz Veloso
 Rua Prof. Damião Peres
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Rua Abel Salazar
Rua Francisco Stromp
Rua Prof. Fernando da Fonseca
Rua António Stromp
Rua Cipriano Dourado
Estrada de Telheiras
Interface Campo Grande
Rua Luis Pastor de Macedo
Rua Prof. Henrique Martins Gomes
Rua Dr. Mário Sampaio Ribeiro
Rua do Lumiar
Rua Alexandre Ferreira
Alameda das Linhas de Torres
Rua Cordeiro Ferreira
Rua Republica do Paraguai
Largo República da Turquia
Escola Básica de Telheiras
Rua Arnaldo Ferreira
Avenida Álvaro Cunhal
Rua José da Costa Pedreira
Rua Joaquim Agostinho
Rua Fernando Vaz
Rua Embaixador Martins Janeira
Rua Prof. Salazar de Sousa
Rua Amílcar Cabral
Rua Agostinho Neto
Rua Pedro Bandeira
Rua Manuel Marques
Quinta dos Alcoutins
Avenida Maria Helena Vieira da Silva
Estrada da Torre
Rua Fernando Lopes Graça
Rua Prof. Alfredo de Sousa
Rua Prof. Fernando de Mello Moser
Largo de São João Batista
Rua César de Oliveira
Rua Maria Carlota
Rua Maria Margarida
Rua Maria José da Guia
Rua Maria Alice
Rua Helena Vaz da Silva
Rua Luis Piçarra
Rua José Cardoso Pires
Rua Shegundo Galarza
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

Foi solicitada à Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa e
colocado na plataforma “Na Minha Rua” a substituição de várias lâmpadas
fundidas em diversos arruamentos, designadamente nas ruas:
 Estrada de Telheiras, falta de holofotes no túnel de acesso à rua Prof.
Francisco Gentil;
 Rua Prof. Prado Coelho, fios dos candeeiros à mostra;
 Alameda Roentgen, alguns candeeiros fundidos;
 Avenida Rainha D. Amélia, 4 candeeiros sem iluminação no cruzamento
com a Alameda das Linhas de Torres;
 Rua Virgínia Vitorino, vários candeeiros apagados.

 Após a devida participação à Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de
Lisboa, encontram-se resolvidas as seguintes situações:







Rua do Lumiar, lote 1283;
Rua Arnaldo Ferreira, candeeiro caído/tombado;
Alameda das Linhas de Torres, junto ao Minipreço, candeeiro rachado e
inclinado;
Rua Prof. Xavier Mourato, candeeiro com fios à mostra;
Rua Alexandre Ferreira, dois candeeiros sem iluminação;
Alameda da Quinta de Santo António, fachada lateral direita do edifício “Paço
dos Duques”.
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Coordenação geral

EDUCAÇÃO

•

Reuniões regulares com as várias Componentes de Apoio à Família e Centro de

•

Apoio às Direções dos Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que promovam

Artes e Formação;

a segurança dos alunos, garantindo uma efetiva ligação institucional com as
respetivas autoridades;

•

Reuniões regulares com a equipa da CML para finalização das obras na Escola

Básica Dr. Nuno Cordeiro. Como resultado foi definido o fim dos trabalhos
durante a 1 quinzena de Setembro para não prejudicar o desenrolar do período
escolar.

• Reparações nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância durante o mês de

Agosto e Setembro (pedido de orçamentos, adjudicações, supervisão e
conclusão);

• Aquisição e conclusão dos serviços de limpeza anual de escolas, jardins-de-

infância, componentes de apoio à família e centro de artes e formação (pedido
de orçamentos, adjudicações e respetiva supervisão);

• Reuniões com as Direções dos Agrupamentos Escolares, Associações de Pais
para uma correta preparação e articulação de esforços e resolução dos
problemas / situações da Freguesia no âmbito escolar;

• Disponibilizar todo o apoio aos Jardins-de-infância e Escolas Básicas para a
promoção e gestão dos tempos livres com atividades extracurriculares;

• Reparações nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância (pedido de
orçamentos, adjudicações e respetiva supervisão);

• Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia sempre que nos foi
solicitado, apoiando-os igualmente nos seus projetos pedagógicos;
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•

Visitas semanais e reuniões com todos os diversos Coordenadores dos

Estabelecimentos Escolares da Freguesia e Associações de Pais percebendo e

apoiando nas suas necessidades e facilitando a resolução de problemas
detetados;

• Participação nas reuniões com os diversos Estabelecimentos Escolares,

Associações de Pais e Conselhos Gerais dos Agrupamentos Escolares da
Freguesia;

• No sentido de adequar as condições de acesso à Componentes de Apoio à
Família foi elaborado um novo regulamento para o ano letivo 2015/2016.

Componente social
Foi igualmente reforçada a coordenação de apoio coordenado para situações de maior
necessidade ou carência:
•

Acompanhamento das crianças com necessidades especiais, nomeadamente no

•

Acompanhamento de alunos com situações problemáticas ou carência

Jardim de Infância e Escolas efetuando uma análise de situações pontuais;

económica, sendo esse mesmo acompanhamento efetuado sempre em
sintonia com o Conselho Administrativo do Agrupamento, a Componente de

•

Apoio à Família e o Serviço Social da Junta;

Preparação do levantamento necessário à criação de bolsa de manuais
escolares em cooperação com as escolas e instituições da Freguesia com
atividade no terreno.

Coordenação com outras entidades
•

Articulação da Biblioteca Maria Keil com as Escolas do Alto do Lumiar e o
Centro de Artes e Formação;

28

•

Reunião com os Agentes da Escola Segura para estruturação de ações de

sensibilização, durante o ano letivo 2015/2016, nas escolas da Freguesia em

articulação com a PSP – Escola Segura, com o objetivo de promover a
segurança dos alunos, nomeadamente no âmbito das Dependências,
garantindo uma efetiva ligação institucional com as respetivas autoridades;

• Promover e aplicar nas Escolas em 2015/2016 a Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, a Educação Ambiental e outras temáticas
incluindo a formação, por exemplo através de ONG’s.
• Promover e aplicar nas Escolas em 2015/2016 o Intercâmbio, Formação e
Cooperação entre os Povos no âmbito de projetos Europeus.
•

Promover e aplicar nas Escolas projetos com a aposta na música como
desenvolvimento e formação dos alunos da freguesia do Lumiar estabelecendo
parcerias com entidades da freguesia.

•

Desenvolvimento e continuação da formação ao nível dos Recursos Humanos.

Apoio à missões das escolas
O apoio à realização das missões das Escolas do Lumiar, em particular das escolas
públicas, continuou a representar uma opção prioritária da atuação da Junta de
Freguesia. Nesse sentido, é fundamental assegurar, em permanência:

• Acompanhamento da Gestão dos Agrupamentos de escola apoiando-os nos
seus projetos pedagógicos;
• Constante abertura e colaboração com as escolas da Freguesia na divulgação
dos projetos educativos;

• Continuação da articulação com a Câmara Municipal e com os serviços do

Ministério da Educação para a resolução das matérias que não se enquadram na
competência da Junta, mas em que é possível a constituição de parcerias e de
respostas concertadas;

• Apoio às Associações de Pais das escolas da Freguesia na realização das suas
atividades;
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Apoio às Escolas Básicas e Jardins de Infância para a gestão dos tempos livres

não letivos das crianças, com atividades extra escolares e com apoio à garantia
da existência de atividades de enriquecimento curricular;

Disponibilização do autocarro da Junta para visitas escolares;

• Apoio à dinamização das tecnologias de informação e novas formas de
aprendizagem e conhecimento nas escolas e CAF’s;
Recursos humanos


Reforço de Monitores para o Centro de Artes e Formação e Componentes de Apoio
à Família para as interrupções letivas de forma a adequar os recursos humanos ao
número de crianças e jovens inscritos;



Reforço de Assistentes Operacionais para fazer face às necessidades existentes e
adequar os recursos humanos ao número de crianças inscritas como resultado da

abertura de novas salas nos Jardins de Infância em 2 agrupamentos da Freguesia
do Lumiar;


Preparação para o inicio de Outubro da 3ª fase de formação contínua com a

realização de duas sessões de formação para Monitores e Assistentes
Operacionais.

Psicóloga Escolar da Junta de Freguesia

Preparação para prossecução no ano letivo 2015/2016 da análise e intervenção da
Psicóloga ao nível da:





Avaliação e acompanhamento de alunos do 1º ciclo na Escola Dr. Nuno Cordeiro.

Avaliação e acompanhamento de alunos do 1º ciclo na Escola Básica da Quinta dos
Frades.

Avaliação de grupo das competências básicas dos alunos da Componente de Apoio
à Família da Quinta dos Frades.
Implementação de Workshops
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Gestão de infraestruturas dos estabelecimentos

Para além de se assegurar a gestão quotidiana de infraestruturas dos

estabelecimentos, através das pequenas reparações correntes que são efetuadas nas
Escolas dos três Agrupamentos da Freguesia do Lumiar, foram desencadeados novas

adjudicações de obras seguidamente discriminadas, as quais já se encontram todas
concluídas ou em fase de conclusão.

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E DO CENTRO DE ARTES E
FORMAÇÃO NA FREGUESIA DO LUMIAR
1. JARDIM DE INFÂNCIA DE TELHEIRAS
1.1
Soalho do polivalente - afagamento, betumagem e envernizamento do soalho de
madeira com 3 demãos de verniz, 2 componentes
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

Soalho da sala dos professores - afagamento, betumagem e envernizamento do
soalho de madeira com 3 demãos de verniz, 2 componentes
Soalho da sala do telefone (secretaria) - afagamento, betumagem e
envernizamento do soalho de madeira com 3 demãos de verniz, 2 componentes

Substituição dos sifões dos lavatórios dos WCs das crianças por sifões novos de
plástico
Desentupimento de sanitas
Fornecimento e colocação de torneiras de esquadria com filtro para os lavatórios
Substituição de torneiras dos lavatórios por torneiras temporizadoras incluindo as
bichas
Substituição das sanitas atuais por sanitas infantis maiores que as existentes
Isolamento de todas as sanitas
Sala 1 - Substituição de corda de um estore
Sala 1 - Afinação de estore
Sala 2 - Substituição de fechadura
Sala 2 - Substituição de puxador em porta por um novo
Sala 2 - Substituição de castelo de torneira
Sala 3 - Afinação de fecho de janela
Sala 4 - Substituição de lâmpadas 36W
Sala 4 - Afinação de fecho de janela
Sala 5 - Fixação de prateleiras
Sala 5 - Afinação de trinco de janelas
Sala 5 - Substituição de lâmpadas 36W
Entrada - Afinação das portas de vidro.

2. ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE TELHEIRAS (57)
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Cozinha - Reparação de sifão comercial
Bloco C - Piso 1 - Sala 17 - Solda de ferros de candeeiro

2.9

Bloco A - R/C - Fixação de lavatórios e colocação de ferros chumbados na parede
Bloco A - R/C - Fixação de porta interior e substituição de dobradiça esquerda
Bloco A - R/C - Sala 1 - Fixação de varão de cortina
Bloco B - R/C - Fornecimento e colocação de vão de alumínio lacado a branco, de
correr, vidro laminado 1480x1095
Bloco A - R/C - Sala 3 - Afinação de janela e substituição de borracha
Bloco A - Piso 1 - Sala 6 - Substituição de interruptor duplo/ 2 lâmpadas e
transformador
Portaria - Fornecimento e colocação de 2 painéis de acrílico duplo (850x600)

2.12
2.13
2.14

Bloco A - R/Chão - Fixação do manipulo da porta branca que dá acesso ao exterior
Bloco A - R/Chão - Sala 3 - Afinação de fechadura
Bloco A - R/Chão - Sala 1 - Substituição de 3 apoios do varão de cortina

2.7
2.8
2.10
2.11

2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

Bloco A - R/Chão - Substituição das dobradiças da porta da despensa do WC
Exterior - Substituição de fechaduras do contador de água

Exterior - Execução de puxada de canalização da água em polietileno
Exterior - Execução de esgoto em PVC
Exterior - Fornecimento e colocação de bebedouro
Exterior - Abertura e tapagem de vala
Casa do contador de gás - Fornecimento e colocação de vão de alumínio lacado a
branco, portas de abrir com chapa dupla (1640x985)

3. ESCOLA BÁSICA JOSÉ ROCHA E MELO (34)
3.1
Recreio - Substituição da rede que envolve o campo de jogos por rede idêntica
incluindo esticadores (215m2 de rede)
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Exterior - Reparação de tampa de caixa de chão com massa
Piso 1 - WC entre as salas 9/10 - Substituição do aro e porta (2100x800)

Piso 1 - Sala Fénix - Colocação de puxador
Piso 1 - Sala 17 - Colocação de puxador
Piso 1 - WC Adultos/Feminino - Isolamento de sanita
R/C - Reprografia - Reforço de 2 fechos nas portas de correr
R/C - Gabinete coordenadora - Substituição de fechadura de armário e de gavetas
R/C - Porta do CAF do J.I. - Substituição de dobradiças da porta
R/C - Arrecadação do CAF - Substituição de dobradiças e fechadura
Ginásio (entrada) - Substituição de aduela e portas vão de 2100x1500 (portas
maciças de 4,5cm)
Refeitório (entrada) - Substituição de aduela e portas vão de 2100x1600 (portas
maciças de 4,5cm) incluindo molas
WC Ginásio - Fixação de tábua de aduela
R/Chão - WC Sala 1/2 - Afinação de porta
R/Chão - Sala 2 - Substituição de dobradiças
R/Chão - WC Sala 3/4 - Substituição de fluxómetro
R/Chão - WC Adultos - Substituição de fluxómetro
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3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42

R/Chão - Corredor - Afinação de puxador de porta de emergência
R/Chão - WC 5/6 - Substituição de aduela vão de 2100x800x150 com ferragem
nova e grelha 480x180 para a porta
R/Chão - WC 7/8 - Substituição de grelha 480x180 da porta
R/Chão - Sala 6 - Substituição de fechadura
R/Chão - Corredor - Colocação de 1,5m de tubo VD
Piso 1 - WC 15/16 - Substituição de dispensador de sabonete
Piso 1 - WC 13/14 - Substituição de dispensador de sabonete
Piso 1 - WC 9/10 - Substituição de fechadura e chapas
Piso 1 - WC Adultos - Afinação de porta e isolamento de tubo da máquina
Piso 1 - WC Adultos - Fixação de puxador
Piso 1 - Sala 17 - Modificação do vão de alumínio, substituição as bandeiras por
janelas basculantes 3500x700 + 1800x700
Piso 1 - Sala 17 - Fixação de aquecedor
Hall de entrada - Substituição de lâmpadas
R/Chão - WC Adultos - Substituição de lâmpadas de pinos
R/Chão - WC Adultos - Substituição de fechadura
R/Chão - Reprografia - Substituição de fechadura, puxador e chapas
R/Chão - Gabinete coordenadora - Substituição de fechadura, puxador e chapas
R/Chão - Sala apoio - Reparação de aduela
R/Chão - Sala apoio - Substituição de fechadura
R/Chão - Gabinete terapias - Substituição de fechadura, chapas e dobradiças
R/Chão - Sala auxiliares - Substituição de fechadura
Piso 1 - WC Salas 13/14 - Substituição de fechadura, dobradiças e puxador
Piso 1 - WC Sala 15/16 - Substituição de fechadura, dobradiças e puxador
Piso 1 - Sala professores - Substituição de fechos de correio dos cacifos
Piso 1 - Sala professores - Substituição de fechadura de armário

4. ESCOLA BÁSICA DO LUMIAR (ALTO DA FAIA)
Recreio
4.1
Pintura do friso por baixo das janelas (50m2)
4.2
Pintura de uma parede em azul claro (63m2)
4.3
Reparação e pintura a branco (3m2) de parede na entrada para o 1.º piso
4.4
Tapagem de fissura de grande dimensão e pintura (7m2)
1.º Ciclo
4.5
R/Chão - Sala 2 - Reparação de 2 estores
4.6
R/Chão - Sala 6 - Fixação da base do quadro
4.7
R/Chão - Sala 6 - Substituição de tomada
4.8
Piso 1 - Sala 11 - Reparação de 1 estore
4.9
Ginásio - Reparação de 1 torneira
4.10
Recreio - Colocação de 9m2 de rede no portão das traseiras
4.11
Recreio - Substituição de traves da vedação
4.12
Recreio - Colocação de 19m2 de vedação
4.13
Recreio - Fixação de caixote de metal
Jardim de Infância
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4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27

R/Chão - Sala 1 - Reparação de 1 estore
R/Chão - Sala 2 - Afinação de fecho de janela
R/Chão - Sala 3 - Substituição de corda de estore
R/C - Sala 4 - Fornecimento e colocação de contraplacado numa cama de bonecas
Recreio - Revisão do equipamento infantil
R/Chão - WC - Substituição de 2 torneiras e desentupimento de 2 lavatórios
Outros
ATL- WC - Desentupimento de lavatório
Piso 1 - WC Meninos - Substituição de 1 torneira
Piso 1 - Corredor - Substituição de 2 fechos em alumínio 23 cm
Piso 2 - WC Meninas - Substituição de 3 lâmpadas 58W
R/Chão - Sala Professores - Substituição de corda de estore
Piso 1 - Sala 10 - Substituição de 1 tábua da despensa com frente de 60mm
Piso 1 - Reparação de todas as paredes
Piso 2 - Reparação de todas as paredes

5. ESCOLA BÁSICA DE SÃO VICENTE
5.1
Exterior - Anexo do contador de água - Demolição de parede lateral, refazendo a
mesma de novo e pintura total daquela
5.2
Exterior - Fornecimento e colocação de torneiras temporizadoras em chafarizes
5.3
Fornecimento e colocação de placas de teto falso de fibra
5.4
Fixação de 9 armários nas zonas sujas, através da colocação de pinázios de 6 cm.
5.5
Remoção dos espelhos de pedra da bancada das zonas sujas das 9 salas
5.6
Piso 1 - Sala D1 - Afixação da porta exterior e fixar tábua da caixa do estore
5.7
Exterior - Fornecimento e fixação de enrolador para mangueira de 50m.
5.8
R/Chão - Corredor - Assentamento de 10 azulejos
5.9
Arrecadação intermédia D10 a D12 - Substituição de bancada de pedra
1740x600x30 incluindo poleia
5.10
Sala D7 - Colocação de pinázios na bancada, betumagem de fissura e colocação de
painel de azulejos
5.11
Arrecadação interior sala D7 a D9 - Fixação de painéis dos 2 estores
6. CAF DE SÃO VICENTE
6.1
R/Chão - Fornecimento e colocação de blocos de cabides com 1,20ml.
6.2

R/Chão - Fornecimento e colocação de armários em alumínio de cor natural, com
portas de correr, um divisório, uma prateleira e fechadura com 1200x755x570

7. CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO
7.1
Substituição de válvulas de descarga do autoclismo do WC dos rapazes
7.2
Afinação da fechadura da arrecadação (alarme)
7.3
Substituição de fechadura com trancas do armário das oficinas
7.4
Fornecimento e colocação de película escurecida nas janelas de baixo do ginásio
7.5
Colocação de buchas no corredor
7.6
Sala de Jogos - colocação de estores (já existentes)
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7.7
7.8

Colocação de placard de cortiça já existente
Corredor - Fornecimento e colocação de régua de madeira cor faia 3170x60x30 e
colocação dos cabides existentes, substituindo dois deles
Ginásio - Substituição de 2 fechos centrais de janela e 1 lateral
Sala computadores - Substituição de 2 fechos de janela
Cozinha - Substituição de bancada em imitação de granito 3245m2 com rodatampo em pedra e substituição de sifão dos lava-loiças
Fixação de sanita no WC dos rapazes

7.9
7.10
7.11
7.12

Foram realizadas ainda outras obras, já adjudicadas e em fase de conclusão, a saber:




Obras na Escola Nuno Cordeiro Pereira como resultado de negociações com a

CML de todas as questões em relação com as anomalias detetadas na obra;

Construção de um telheiro para o pátio exterior da Escola Básica Nº 1 de
Telheiras;

Obras para substituição do Pavimento do Refeitório no Jardim de Infância de
Telheiras;

Para além das obras efetuadas, decorreu ainda no período de interrupção letiva a

aquisição e execução de serviços de limpeza anual de escolas, jardins-de-infância,
componentes de apoio à família e Centro de Artes e Formação
Segurança das Instalações Escolares
Prosseguiram os diversos procedimentos para reforçar as condições de segurança das
instalações escolares sob tutela da Freguesia, a saber:



Manutenção da rede de deteção de incêndios e redes armadas nas escolas.

Manutenção mensal e reparação dos elevadores dos Jardins-de-infância e
Escolas do 1º Ciclo

Apoios aos Agrupamento e às Associações de Pais

Teve lugar a atribuição de um subsídio à Associação de Pais e EE do Agrupamento de
Escolas do Lumiar para o desenvolvimento de atividades no valor de 1000€.
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Projetos de enriquecimento cultural
Teatro na Escola – “Projeto Meridiano”

Continuação do “Projeto Meridiano - TEATRO NA ESCOLA” em parceria com a Crinabel
do Lumiar/Reativação do Festival de Teatro Crinabel para o ano letivo 2015/2016,
“Vamos ao Teatro no Lumiar”

Continuação e desenvolvimento do projecto “Vamos ao Teatro no Lumiar” no mês de
Maio para o ano letivo 2015/2016.

Programa “À Descoberta do Lumiar/Lumiar Botânico”

Conclusão e lançamento do livro que teve como objectivo valorizar o conhecimento
pelos jovens do território da Freguesia onde estudam, e procurando assegurar diversas
finalidades transversais à atuação da Junta de Freguesia, foram promovidos e
realizados em contexto escolar, pelos Agrupamentos Escolares da Freguesia do Lumiar

o programa “À descoberta do Lumiar/Lumiar Botânico”. Neste quadro foram
desenvolvidas as seguintes ações:



“Lumiar e Telheiras - um património a descobrir”
“Lumiar Botânico”

“Música com Talentos!”

Continuação com a aposta na música como desenvolvimento e formação dos alunos

da freguesia do Lumiar. O facto de os jovens (na sua maioria) terem hábitos musicais

pode ser considerado um fator agregador e promover a integração social. Assim, neste
âmbito, vão ser desenvolvidas diversas actividades para a realização eventos e
projectos para 2015/2016.

Ação Praia – Campo Infância 2015

Decorreu a organização da tradicional Ação Praia Campo Infância para 2015. Mais uma
vez se comprovou que se tratou de um apoio às famílias em época de férias escolares,

contribuindo para o combate à exclusão social, para a promoção da igualdade de
oportunidades, permitindo a participação de crianças, independentemente da sua
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condição socioeconómica, física ou outra. As atividades serão muito diversificadas,

com inúmeras visitas que combinam as vertentes pedagógicas (piscinas de Montemoro-Novo, Parque do Jamor, Bombeiros Voluntários da Pontinha, Parque dos Índios,
Quinta da Granja, Museu da Criança, Jardim da Estrela, Casa Tinoni, PSP).

A Praia Campo integra 7 autocarros de 55 lugares. O período foi compreendido entre o
dia 29 de junho a 10 de Julho.

Frequentaram a Praia Campo Infância 2015 320 crianças, acompanhadas por 56
monitores e asseguradas as respetivas refeições de todas as crianças.

“Férias em Agosto”

Com o objetivo de apostar e promover o desenvolvimento de atividades de ocupação
das crianças durante o mês de Agosto e apoiar os Fregueses, a Junta de Freguesia,

através da sua Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades, da sua

Componente de Apoio à Família de São Vicente e do Centro de Artes e formação,
iniciou este ano o projeto “Férias em Agosto”. Projecto este que, esteve em pleno
funcionamento durante todo o mês de Agosto nas instalações da Componente de

Apoio à Família, e incluiu a prática de diversas atividades, a maior parte no espaço da
Escola.

Frequentaram em 2015 as Férias em Agosto 52 crianças e foram asseguradas as
respetivas refeições para todas as crianças.

As atividades desenvolvidas durante este período foram desde, Ateliers de Culinária,

Jogos Tradicionais, Elaboração de Máscaras, Trabalhos com gesso, Tardes de Cinema,
Jogos Didáticos, Mangueirada e Piscina, Circuitos de Ginástica, Ateliers de Artes
Plásticas e de Culinária, futebol, Caça ao Tesouro e Karaoke.
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Componente de Apoio à Família
Enquadramento

O projeto da Componente de Apoio à Família representa um complemento ao
programa das atividades e tem como finalidade a adequação do horário escolar às
necessidades das famílias. Importa assegurar uma nova forma de atendimento de
qualidade, capaz de ir para além do tempo educativo, numa lógica vocacionada para o
bem-estar das crianças e correspondendo às expectativas e reais necessidades das
famílias. É transversal a intenção e preocupação da Junta de Freguesia em colocar a
criança como sujeito interveniente e com opções de escolha no modo como tira prazer
dos seus “tempos livres”.
Objetivos
Nesta linha, mantemos o plano de atividades para as Componente de Apoio à Família

da responsabilidade da Junta de Freguesia (Escolas Básicas de São Vicente de Telheiras
e Quinta dos Frades) com os seguintes objetivos:


Organização das atividades de animação socioeducativa realizadas para além



Garantir um tempo de qualidade e de bem-estar para as crianças;








do tempo letivo e nas interrupções das atividades letivas;

Criar um espaço onde as crianças sintam prazer em estar e conviver;

Responder às necessidades das famílias no que respeita ao acompanhamento
das crianças nos tempos de receção, refeições e prolongamento de horário;

Dinamizar o tempo de almoço tornando-o num tempo de múltiplas
aprendizagens e de satisfação vital;

Incentivar as famílias a colaborar e participar nas atividades de animação
socioeducativa;

Contribuir para minimizar os problemas sociais existentes nesta população;
Estimular

a

autoestima

e

comunicação e sentido crítico.

desenvolver

capacidades

de

criatividade,
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CAF – Quinta dos Frades
Atividades Desenvolvidas
- Abertura das inscrições das crianças do 1º e 2º ciclo na CAF
- Redecoração do espaço com intervenção de arte urbana no exterior das instalações
- Reuniões diversas com a coordenação da Escola.
- Programação das atividades para o 3º trimestre 2015
- Atendimento aos encarregados de educação;
Praia CAF Quinta dos Frades
O programa de praia esteve incluído no programa geral de férias da Componente de
Apoio à Família (CAF) da Junta de Freguesia do Lumiar e decorreu de 15 de junho a 31

de julho, dentro do recinto da Escola Básica Quinta dos Frades, estando o período de
20 a 31 de julho destinado à praia, com um total de 95 crianças inscritas.

Atendendo ao número de inscrições foi efetuado um reforço de Monitores - 14

Monitores. Para o desenvolvimento da Praia CAF Quinta dos Frades foram adquiridas
um total de 150 t-shirts para, as crianças, monitores e coordenador, 120 bonés e 150
pulseiras de identificação para todas as crianças.

Durante este período, da parte da tarde foram realizadas atividades diversas, como
por exemplo zumba, yoga, capoeira e hip-hop, tardes de cinema, gincanas e atividades

desportivas, saídas ao Farol Museu, ao Museu dos Coches e ao Planetário, passeios à

Quinta das Conchas e à Quinta dos Lilases. Nas duas semanas de praia, as crianças
frequentarão a Praia do Rei na Costa de Caparica, durante a parte da manhã e à tarde

desenvolverão atividades lúdico-pedagógicas, dentro do espaço da CAF. Todos os dias
as crianças almoçarão na Escola.
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CAF – São Vicente
Atividades Desenvolvidas
- Abertura das inscrições das crianças do 1º e 2º ciclo na CAF
- Redecoração do espaço
- Reuniões diversas com a coordenação da Escola Básica São Vicente.
- Programação das atividades para o 3º trimestre 2015
- Atendimento aos encarregados de educação;
- Realização de aulas: jogos pop, dinâmicas de grupo, quizz, Basket, gincanas, danças
escocesas, teatro, música, xadrez, trabalhos de casa, minibasquete, futebol, zumba,
culinária, torneios de xadrez, escrita criativa, origami
Praia CAF São Vicente
O programa de praia está incluído no programa geral de férias da Componente de
Apoio à Família (CAF) da Junta de Freguesia do Lumiar e decorreu de 15 de junho a 31

de julho, com um total de 75 crianças inscritas. Atendendo ao número de inscrições foi
efetuado um reforço de Monitores.

Nas duas semanas de praia, as crianças frequentaram a Praia do Rainha na Costa de

Caparica, durante a parte da manhã. À tarde desenvolveram atividades lúdico-

pedagógicas, dentro do espaço da CAF e visitas ao exterior (Tapada de Mafra, Aquário

Vasco da Gama), Pavilhão Do conhecimento, Companhia das Lezírias, Piscinas de

Santarém. Todos os dias as crianças almoçaram na Escola. Para o desenvolvimento da
Praia CAF São Vicente foram adquiridas um total de 100 t-shirts (para as crianças,
monitores e coordenador), 100 bonés e 100 pulseiras de identificação para todas as
crianças.

Campo de Férias “Vicentix”
Realizou-se em Vila Nova do Ceira no distrito de Coimbra, de 11 a 18 de Julho o Campo

de Férias “Vicentix” com 50 participantes. Os 50 participantes da CAF ficaram alojados
no centro da UPAJE e frequentaram as praias fluviais da zona e realizaram um
programa de atividades muito dinâmicas que permitiu o reforço da pertença ao grupo,
o envolvimento com o meio natural e o conhecimento da zona.
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DEPENDÊNCIAS
Eixo de intervenção 1 – Fomentar a criação de projetos de vida

Apoio escolar: A sala de apoio escolar visa apoiar a criança e o jovem na realização dos
trabalhos de casa, preparação para testes de avaliação e organização de cadernos
escolares. A atividade iniciou no mês de setembro com o apoio de voluntários do
colégio São João de Brito.
Eixo de intervenção 2 – Desenvolvimento de competências pessoais e sociais

Gabinete de Produção: O Gabinete de Produção é uma atividade de expressão
sociocultural que utiliza os meios audiovisuais, nomeadamente a escrita, o vídeo, a
fotografia e a informática para desenvolver competências pessoais e sociais. Neste
trimestre realizaram-se as seguintes atividades:
- Jornal de Parede (semanal);

- Filmagem de videoclip da música rap “Pomba Branca”.
Eixo de intervenção 3 – Promoção de uma gestão adequada dos tempos livres

Danças Africanas e Danças Hip-Hop: Estas atividades têm como base de trabalho os
grupos Wesa e Balumukas. Têm como objetivo estimular diversas competências
socioculturais, nomeadamente, relacionamento interpessoal, concentração, disciplina,
expressão corporal, expressão emocional e criatividade. Início dos ensaios de
coreografias, para serem apresentadas nas Festas de Natal.
Expressão Musical: Construção de temas musicais individuais e em grupo (música e
letra), com trabalho de desenvolvimento de interpretação vocal e incremento da
técnica da execução instrumental (órgão). A atividade visa também desenvolver
competências ao nível do relacionamento interpessoal e da coordenação motora,
através da execução instrumental. No âmbito desta atividade, foram trabalhados e
gravados num estúdio profissional, dois temas de música rap. Início dos ensaios de
temas, para serem apresentadas nas Festas de Natal.
Animação de Sala: A atividade consiste na dinamização de 3 salas: uma destinada às
crianças que frequentam o 1º ciclo, outra para as que frequentam o 2º ciclo e outra
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para os jovens que frequentam o 3.º ciclo e o ensino secundário. Estas são
dinamizadas diariamente com diversas atividades de animação:

- Aliment’Arte: Espaço dinamizado semanalmente que pretende de uma forma
estruturada o contacto com diferentes técnicas culinárias e a sua aplicação nas
rotinas diárias de crianças e jovens. O projeto visa promover uma alimentação
saudável e equilibrada.
- Artes Plásticas: A criatividade e a expressão livre estão na base deste ateliê,
onde se pretendem explorar as potencialidades da reutilização dos resíduos
sólidos e diversas técnicas de expressão plástica. Foram realizados diversos
exercícios, tanto individuais como grupais.
- Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.
- Jogos Sociais e Peddy-papers: Ocupação de tempos livres através de jogos de
mesa e de pista.
- Horta pedagógica: pretende ser um espaço onde se possibilita a experiência
prática e sensorial de ligação com a natureza, que se traduz na possibilidade de
contacto das crianças e jovens com atividades agrícolas e de jardinagem,
envolvendo os participantes na sua manutenção. Atualmente a horta é
composta por ervas aromáticas.
- Basquetebol e Futsal: no mês de setembro deram início os treinos de
basquetebol e de futsal.

Atividades pontuais

- Férias de Verão/ mês de julho e Setembro: idas à Praia da Rainha de 13 a 24
de Julho e envolveu 43 crianças e jovens.
Durante a parte da tarde foram desenvolvidas diversas atividades,
nomeadamentea visita à Piscina Oceânica, Parques dos Moinhos de Santana,
de Santa Clara e Quinta das Conchas, Pavilhão do Conhecimento, Workshops
de Caixa de Ritmos e de Kisomba, Concurso de Talentos, Jogos de Água e
Sessão de Cinema. Estas atividades envolveram 50 crianças e jovens do CAF.

Campo de Férias

O campo de férias realizou-se em Vila Nova do Ceira, concelho de Gois, de 25
de Julho a 1 de Agosto e contou com a participação de 38 jovens do CAF. A
atividade foi o culminar do trabalho desenvolvido na escola e no CAF durante o
ano letivo. Foram desenvolvidas atividades de aventura, orientação e
estratégia, lazer e lúdicas, em espaço privilegiado para o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais.
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Biblioteca Maria Keil

CULTURA

A Biblioteca Maria Keil manteve a sua programação e atividades habituais para o
período em análise, tendo sido desencadeado o reforço da sua articulação com as
Escolas do Alto do Lumiar e com o Centro de Artes e Formação da Junta de Freguesia.

Como vinha sendo a prática, a Biblioteca manteve a sua participação no Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa e prosseguiu o desenvolvimento de projetos nesse
quadro de desenvolvimento local.

A Biblioteca tem recebido parte da gestão do acervo da Biblioteca Central Municipal
durante o período de obras que decorrem no Palácio Galveias, com grande
recetividade pelo público adulto, levando a Junta a ponderar a implementação de
modalidade de leitura para adultos com carácter permanente.
Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

O processo de transferência do Auditório da BMOR para a esfera da Junta de Freguesia
continua a implicar a realização de diversos diagnósticos e suprimento de necessidades
quanto ao local e ao funcionamento do serviço, a saber:




Articulação dos recursos humanos da Junta de Freguesia com os da CML;
Definição de modelo de programação para 2015, atentas as necessidades do
Serviço de Bibliotecas no acesso ao espaço;
Prossecução da preparação de regulamento de utilização, em articulação com
as reservas fixadas pela CML nos termos da transferência de competências.

Arrancaram no período em análise as obras da responsabilidade da Câmara Municipal
de Lisboa e destinadas a resolver os problemas de infiltrações no edifício e as
necessidades acústicas e técnicas da sala. Foi aprovada na Assembleia Municipal a
delegação de competências para a realização das obras relativas às instalações
elétricas e ao AVAC. Está igualmente em articulação a reprogramação de eventos para
outros espaços da Freguesia no período correspondente às diversas empreitadas.
Prosseguiram os contactos com entidades com atividades calendarizadas para o ano
de 2015, com vista a afinamento de estratégia de divulgação e comunicação conjuntas
e preparação da época cultural de 2015, bem como identificação de novos agentes e
de nova oferta cultural para a maximização do equipamento.
43

Eventos


A 13 de julho, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, subiu ao
palco Basant Kabra, num espetáculo de música clássica hindustani. O músico
indiano é considerado um dos melhores executantes de Sarod, um instrumento
tradicional da Índia, tendo o concerto sido promovido pela Junta de Freguesia
do Lumiar, juntamente com a Embaixada da Índia em Portugal e o Indian
Council for Cultural Relations.

Centro de Documentação

Conforme referido nas informações escritas anteriores e com vista a preparar a
componente documental da comemoração dos 750 anos da Freguesia e a dotar
investigadores e residentes de um centro de documentação e de um núcleo
bibliográfico relativo à História da Freguesia do Lumiar, foi desencadeada a criação de
um Centro de Documentação, que irá desenvolver a sua atividade nos seguintes
domínios:
•

Levantamento histórico-documental, com recurso ao Arquivo Municipal, ao
Arquivo Fotográfico Municipal, ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a outros
Arquivos relevantes (o Arquivo Histórico Militar em relação aos Quartéis, por
exemplo, o Arquivo do antigo Ministério das Obras Públicas ou arquivos que
permitam reconstituir a história do imóveis ou das instituições locais), para
reconstituir e obter cópias de elementos relevantes da história da Freguesia e do
seu edificado.

•

Recolha de elementos de história contemporânea, reconstituindo a partir da
colaboração com residentes na Freguesia, Escolas, Coletividades, Associações de
Moradores e outras entidades, e a partir dos materiais de que possam dispor.

•

Levantamento bibliográfico, com vista à constituição de um fundo documental
assente na aquisição de originais ou cópias de obras sobre o Lumiar (monografias,
artigos, pequenas publicações). Foi desencadeada intervenção de levantamento de
artigos publicados na Revista Municipal e outras publicações municipais;

•

Tratamento do espólio da Junta, inventariado documentação histórica,
desenvolvendo uma estratégia de preservação e, paralelamente, acautelando a
própria tarefa de seleção e gestão de arquivo morto.
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No arranque das atividades, foi definida como prioritária a tarefa de tratamento do
espólio fotográfico da Junta de Freguesia e o levantamento junto do Arquivo
Fotográfico Municipal do património fotográfico da Freguesia do Lumiar, estando já
concluída a primeira ronda de levantamentos fotográficos a partir do referido Arquivo.

Paralelamente, e com recurso ao reforço de pessoal proveniente da CML, será dado
arranque ao tratamento do arquivo da Freguesia, com vista ao cumprimento da
legislação aplicável, bem como à triagem do material com relevo histórico-cultural.
Tratamento das atas da Junta de Freguesia

Graças a uma colaboração com o Centro Cultural de Telheiras e seus investigadores,
prossegue a bom ritmo o processo de tratamento e análise das atas da Freguesia do
Lumiar (da antiga Junta da Paróquia e, depois, da Junta de Freguesia), com vista à
obtenção de elementos historiográficos a partir de documentos oficiais que remontam
ao período de reintegração da Freguesia do Lumiar no Concelho de Lisboa, após a
extinção do concelho dos Olivais, em 1886.
Atividade editorial

Encontra-se em preparação a edição, num único volume, de todas as comunicações às
dez primeiras Jornadas Histórico Culturais do Lumiar, bem como a edição das XI
Jornadas, relativas a 2014.
Parcerias externas


Prossecução da parceria do projeto Lumiarte (enquadrada em protocolo com a
Faculdade de Letras da UL), através da concretização da primeira intervenção
no muro do viaduto do Eixo Norte-Sul, no extremo da Freguesia, que esteve a
cargos dos artistas Vanessa Teodoro (Supervan) e Rui Ferreira (RAF).
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DESPORTO
Gestão de equipamentos

 Realização de reuniões com o Departamento de Desporto da Câmara Municipal de
Lisboa para transformação do Polidesportivo do Alto da Faia em Pavilhão
Gimnodesportivo.
 Preparação das instalações desportivas para a nova época desportiva 2015/2016 a
iniciar dia 1 de setembro de 2015:
 Pavilhão Desportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar;
 Polidesportivo do Alto da Faia;
 Pavilhão Municipal da Musgueira em articulação com Centro Social da
Musgueira - MEDIATECA

 Melhoramentos em Instalações Desportivas:
 Polidesportivo da Rua Ferreira Trindade – Reparação da vedação circundante;
 Pavilhão Desportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar – Pequenas
reparações;
Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação

Acompanhamento e encerramento do funcionamento dos Centros de Treino / Escolas
de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar relativas à época desportiva 2014/2015,
a funcionar em parceria com as coletividades da Freguesia, das diversas modalidades:















Andebol (Escola N.º 1);
Basquetebol (Escola N.º 2 e Nº 17);
Atletismo (Escola N.º 3);
Basquetebol (Escola N.º 4, N.º 5 e Nº 18);
Boxe (Escola N.º 6);
Futebol 11 (Escola N.º 7, N.º 8 e Nº 9);
Futsal (Escola N.º 10 e N.º 19);
Ginástica de Manutenção (Escola n.º 11);
Basquetebol (Escola N.º 12);
Karaté (Escola N.º 13);
Futsal (Escola N.º 14);
Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
Xadrez (Escola N.º 16);
Rugby (Escola N.º 20);
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 Preparação do início das atividades desenvolvidas pelos Centros de Treino / Escolas
de Desporto referentes à época desportiva 2015/2016, a funcionar em parceria com
as Coletividades da Freguesia, das diversas modalidades:
 Andebol (Escola N.º 1);
 Basquetebol (Escola N.º 2 e Nº 17);
 Atletismo (Escola N.º 3);
 Basquetebol (Escola N.º 4, N.º 5 e Nº 18);
 Boxe (Escola N.º 6);
 Futebol 11 (Escola N.º 7, N.º 8 e Nº 9);
 Futsal (Escola N.º 10 e N.º 19);
 Ginástica de Manutenção (Escola n.º 11);
 Basquetebol (Escola N.º 12);
 Karaté (Escola N.º 13);
 Futsal (Escola N.º 14);
 Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
 Xadrez (Escola N.º 16);
 Rugby (Escola N.º 20);
 Voleibol (Escola N.º 21);
Preparação da época desportiva

 Realização de reuniões com diversas coletividades da Freguesia de modo a preparar
a época desportiva 2015/2016 e a assegurar a futura aplicação do Regulamento de
Atribuição de Apoios da Freguesia do Lumiar













Académico Clube de Ciências;
Associação de Residentes do alto do Lumiar;
Associação de Residentes de Telheiras;
Academia Musical 1º de Junho de 1893;
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha;
Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte;
Centro Social da Musgueira Mediateca;
Clube de Golfe do Paço do Lumiar;
Clube de Ténis do Paço do Lumiar;
Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha;
Recreativo Águias da Musgueira;
Sporting Clube de Portugal - Basquetebol.

 Preparação da celebração de Protocolos Contratos Programa de Desenvolvimento
Desportivo com as coletividades da Freguesia:
 Recreativo Águias da Musgueira;
 Academia Musical 1º Junho 1893;
 Académico Clube de Ciências;
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Apoio a coletividades

 Apoio às Instituições Desportivas de Exames Médico-Desportivos;

 Aquisição de Equipamento de Fisioterapia para disponibilizar a Fisioterapeuta para
acompanhamento de atletas de Clubes Desportivos da Freguesia;

 Apoio e acompanhamento dos alunos estagiários do Curso Tecnológico de Desporto
em funcionamento na Escola Secundária do Lumiar e que se encontram a realizar o
seu estágio na Junta de Freguesia do Lumiar.
 Apoio às seguintes atividades da iniciativa das Coletividades:
 Clube de Ténis do Paço do Lumiar – Torneio de Ténis “Lumiar Kids Open – Julho
de 2015;
 Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte – Gincana – 26 de
Setembro de 2015;
 Académico Clube de Ciências – Apresentação Equipas / Jogos de Futsal – 12 de
Setembro de 2015 no Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e
Secundária do Lumiar;
 Academia Musical 1º de Junho 1893 – Apresentação Equipas / Jogos de
Basquetebol – 13 de Setembro de 2015 no Pavilhão Gimnodesportivo das
Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar;
 Apoio ao Recreativo águias da Musgueira do Subsídio de € 5000,00 para
atividades desportivas;
 Apoio ao Recreativo águias da Musgueira através de 1 Equipamento de Jogo de
Futebol 11;
 Apoio a Associação de Residentes de Telheiras através de 1 Equipamento de
Jogo de Andebol;
 Apoio ao Sporting Clube de Portugal através de 1 Equipamento de Som para
apoio aos jogos de Hóquei em Patins;
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ECONOMIA, PLANEAMENTO e INTERVENÇÃO LOCAL
Licenciamentos

Prosseguiu a concretização do processo de transferência de competências da CML, na
segunda fase da implementação a reforma administrativa, a partir de 1 de janeiro de
2015, na linha das principais orientações emitidas no quadro do acompanhamento da
reforma, a saber:
1) Licença para ocupação de via pública

Em atividades organizadas ou coorganizadas pela Junta de Freguesia, dentro da sua
área geográfica, a emissão da permissão administrativa de ocupação de via pública é
da competência da Junta de Freguesia devendo verificar, a cada momento, as
permissões administrativas emitidas para o mesmo local, de forma a evitar
sobreposição de ocupações. Nos espaços públicos de natureza estruturante as Juntas
de Freguesias devem solicitar o respetivo parecer prévio vinculativo ao Município.
2) Licenciamento no âmbito da Prestação de Serviços de Restauração ou de
Bebidas com Carácter Não Sedentário

Competência da Juntas de Freguesia: A Junta de Freguesia procederá à emissão das
permissões administrativas de todos os processos relativo à prestação de serviços de
restauração ou de bebidas com carácter não sedentário que abranjam apenas o
território da respetiva Freguesia. Nos casos em que as permissões administrativas
ocorrem numa área estruturante dentro do território da Freguesia, a mesma solicitará
ao Município o respetivo parecer prévio vinculativo. A Junta de Freguesia deverá dar
conhecimento ao Município de todas as permissões administrativas emitidas,
independentemente de serem localizadas em áreas estruturantes ou não
estruturantes.
3) Licenciamento no âmbito da Venda Ambulante (Atividade de Comércio a
Retalho Não Sedentário)

Competência da Juntas de Freguesia: A Junta de Freguesia procederá à emissão das
permissões administrativas de todos os processos relativo à venda ambulante que
abranjam apenas o território da respetiva freguesia. No caso em que as permissões
administrativas ocorrem numa área estruturante dentro do território da Freguesia, a
mesma solicitará ao Município o respetivo parecer prévio vinculativo. A Junta de
Freguesia deverá dar conhecimento ao Município de todas as permissões
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administrativas emitidas, independentemente de serem localizados em áreas
estruturantes ou não estruturantes.
Neste quadro, prosseguiram os processos de adaptação de procedimentos internos
para processamento de pedidos e cobrança de taxas, sendo já possível fazer um
balanço de processo entrados nos meses de julho e agosto:
Ocupação espaço público (Licenciamento Zero)

Serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário
Licenciamento de publicidade e ocupação de espaço público
Licenciamento de ocupação temporária de espaço público
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1
2
6

Planeamento Urbano
•

•

Prossecução da reavaliação da Proposta de projeto municipal de Acalmia de
Tráfego “Zona 30 – Bairro de Telheiras” face quer à insuficiência dos valores
inicialmente orçamentados, quer ao falecimento do empreiteiro inicialmente
contratado. Teve lugar reunião com os novos dirigentes dos serviços técnicos da
CML (DMMT e DMPO) e identificada a prioridade ao vereador que assumiu o
pelouro em abril. Será feita apresentação do estado da arte na Semana da
Mobilidade em Telheiras;
Identificação e mapeamento dos terrenos e outros imóveis da EPUL que
transitarão para a CML, de eventual interesse para a Freguesia do Lumiar;

•

Prossecução do acompanhamento da operação de loteamento para o terreno
“Maria Droste”, com a associação ambiental constituída para o efeito (PACATA);

•

Prossecução do acompanhamento da discussão, no âmbito do Fórum de
Residentes da Quinta do Olival, do primeiro esboço de anteprojeto de Plano de
Pormenor da Quinta do Olival;

•

Prossecução do acompanhamento do projeto “Uma Praça em cada Bairro”:

Economia, Empreendedorismo e Inovação
•

Acompanhamento da iniciativa “Comércio de Telheiras”, promovida pela
Associação ‘Viver Telheiras’
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•

Prossecução da discussão exploratória de projetos de cooperação com o ISEC e
com o ICA com vista a constituição de fórmulas de formação e oportunidades de
empregabilidade e autoemprego no âmbito do audiovisual, no quadro de uma
eventual incubadora de empresas no Campus Académico do Lumiar e/ou ICA.

Mercado do Lumiar
•
•

•

Articulação com Vereador das modificações necessárias à implementação do
plano de intervenção no mercado, focada na requalificação do espaço, atração
de novos comerciantes e valias e alterações de uso de algumas bancas;

Reunião com AGORBIO vista à inclusão de componente de produção biológica
no Mercado, acompanhado de sedear daquela instituição no complexo do
Mercado e da promoção de atividades de sensibilização para atividades no
plano alimentar;
Prossecução do desenvolvimento do plano de intervenção no mercado, assente
nas seguintes fases:
1)
2)
3)
4)
5)

•

Dinamização cultural – em curso
Requalificação (2.º semestre 2015) e política de comunicação integrada
Crescimento: alargamento horário, novos comerciantes,
Enquadramento de espaço público envolvente
Expansão

Desenvolvimento de contactos com vista à realização de obras de
requalificação pontual do mercado em 2015 (correspondente à segunda fase),
reforçando as acessibilidades, qualidade dos espaços comuns e infraestruturas
administrativas de apoio, iluminação, decoração, nova entrada pela Rua do
Lumiar, cafetaria).

Intervenção Local

A Junta de Freguesia do Lumiar formalizou a sua adesão à Associação Rede DLBC
Lisboa, na sequência da deliberação da última Assembleia de Freguesia. A associação
procede à formalização de uma parceria à escala da cidade de Lisboa, com base nos
territórios identificados como de intervenção prioritária (BIP/ZIP), resultando de um
movimento de organização e concertação estratégica de diversas entidades dos
sectores público, privado e da sociedade civil, na sequência do impulso dado pela
Câmara Municipal de Lisboa.

51

A Rede DLBC Lisboa foi criada com o objetivo de implementar um modelo inovador de
cogovernação do território da cidade de Lisboa no que respeita à criação e
implementação de planos de desenvolvimento local e à candidatura a financiamentos
q no âmbito do Quadro de Fundos Comunitários 2014-2020, na área do DLBC
(Desenvolvimento Local de base Comunitária).

Os financiamentos que estarão disponíveis neste contexto enquadram-se nas áreas da
inclusão social, educação e formação, e emprego, definidas como estratégicas para a
Freguesia do Lumiar e, em particular, para os seus territórios incluídos nos territórios
de intervenção prioritária (BIP/ZIP). A Rede DLBC Lisboa submeteu a sua candidatura à
pré-qualificação no âmbito do Quadro de Fundos Comunitários 2014-2020 DLBC, cujo
prazo terminou em 14 de Fevereiro, tendo sido aprovada por deliberação da Comissão
de seleção das Candidaturas DLBC no passado dia 15 de abril.
Encontram-se em análise os primeiros projetos e potenciais fontes de candidatura.
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COMUNICAÇÃO


Manutenção das plataformas de comunicação institucionais na Internet:
 Atualização semanal das notícias referentes às atividades da Junta;
 Prossecução da atualização dos dados referentes às instalações geridas pela
Junta, no âmbito da transferência de competências do município de Lisboa para
as juntas de freguesia
 Dinamização da presença da Freguesia no Facebook, com alargamento de
audiência e política de atualização;



Prossecução da mudança da imagem institucional da Junta de Freguesia, com
elaboração de estacionário, preparação de imagem derivada para cada
departamento e/ou serviço (UTIL, Ação Social, Desporto), na linha global da
Freguesia.



Desenvolvimento de material de divulgação de eventos culturais da Freguesia e de
folhas de sala respetivas, com especial enfoque para a preparação do material de
divulgação das Festas da Freguesia.



Preparação do lançamento de nova publicação regular da Freguesia para
informação e divulgação de material de programação e eventos.
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Recenseamento e atos eleitorais
Descentralização dos locais de voto

No período em análise conclui-se à execução das operações de alteração do
recenseamento com vista à descentralização dos locais de voto para futuros atos
eleitorais. Com base no que ficou acordado consensualmente na Comissão
Recenseadora, prosseguiu-se com a descentralização em 3 locais – Escola Básica
Lindley Cintra, Escola EB 2,3 de Telheiras (Rua Mário Chicó) e Escola EB1 Padre Rocha e
Melo (Alta de Lisboa), de acordo com o mapa que se segue. Passam a corresponder ao
local de votação Lumiar Centro os eleitores com os números iniciados pelas letras A e
B, ao local de votação do Alto do Lumiar os eleitores com os números iniciados pelas
letras C e D e ao local de votação de Telheiras os eleitores com os números iniciados
pela letra E.

Foram expedidas a todos os eleitores que passam a integrar os novos locais de votação
os correspondentes novos números de eleitor e terá lugar no mês de setembro nova
ação de divulgação da alteração alargada a toda a população, com informação sobre os
novos locais de votação e os mecanismos de verificação do número de eleitor.
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia

 Eleitores recenseados: 38.186 (variação positiva de 92 eleitores)
 Licenciamento de canídeos e gatídeos: 137
 Certificação de fotocópias: 9

 Atestados: total de 893 (de 01/06 até 31/08), repartidos da seguinte forma:

RESIDÊNCIA
TRIBUNAL
CENTRO DE SAÚDE
GEBALIS
LICENÇA E USO DE PORTE DE ARMAS
ADOÇÃO
PROVA DE VIDA NACIONAL
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ALFANDEGÁRIOS
UNIÃO DE FACTO
VINDA
VISITA AO RECLUSO
SEF
AGREGADO FAMILIAR/ESCOLARES
BANCÁRIOS
SEGURANÇA SOCIAL
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA
PROVA DE VIDA/ AGREGADO INTERNACIONAL
BENEFICIOS SOCIAIS
EMPRESA
ENTIDADE PATRONAL
NOIVAS DE SANTO ANTÓNIO
RESIDIU
TOTAL

Junho
50
2
0
0
0
0
9
114
6
5
10
2
38
59
13
3
6
7
19
1
0
0
0
1
345

Julho
58
1
0
1
0
0
8
84
6
15
13
0
36
29
19
3
14
1
9
3
0
0
0
0
300

Agosto
46
0
0
0
0
2
4
75
5
6
10
4
33
13
22
0
8
5
13
1
0
1
0
0
248

TOTAL
154
3
0
1
0
2
21
273
17
26
33
6
107
91
54
6
28
13
41
5
0
1
0
1
893

[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de agosto de 2015: 2.249 atestados]
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Gestão administrativa e financeira



Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €334,78

Conclusão do procedimento de adesão à plataforma de prestação de serviços
partilhados no âmbito da gestão de recursos humanos, da gestão orçamental e
de recursos financeiros, de parque de veículos do Estado e de compras públicas
(ESPAP)

Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas:
















01/07/2015 a 03/07/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha,
Costa de Caparica;
01/07/2015 – CAJIL, deslocação à Basílica e Jardim da Estrela;
02/07/2015 – CAJIL, deslocação à Praça de Espanha;
03/07/2015 – CAJIL, deslocação ao Cristo Rei;
06/07/2015 – CAJIL, deslocação a Mafra;

07/07/2015 – CAJIL, deslocação à Torre de Belém;

08/07/2015 – CAJIL, deslocação à Sobreda da Caparica;
09/07/2015 – CAJIL, deslocação à Torre de Belém;

10/07/2015 – Associação Raízes – IPSS, deslocação a Foros de Vale Figueira;
15/07/2015 – APECDA, deslocação à praia da Areia Branca;

20/07/2015 – APECDA, deslocação à Casa dos Pasteis de Belém;
08/08/2015 – ARAL, deslocação a Figueiró dos Vinhos (ida);

16/08/2015 – ARAL, deslocação a Figueiró dos Vinhos (regresso);

23/08/2015 – Sporting Clube de Portugal – Futsal, deslocação ao Meo Arena;

27/08/2015 – Centro de Convívio do Paço do Lumiar + CAJIL + Leões de
Portugal – IPSS, deslocação a Campo Maior;
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ANEXO I
QUADRO DE TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS (30.8.2015)
Nome

Carreira

Categoria

CÉLIA GOMES ABOIM

Técnico Superior

Técnico Superior

PATRÍCIA ISABEL ALVES
CACHUCHO MARTINS
VÍTOR MANUEL MARTINS
MOTA
HÉLDER AFONSO BATISTA
FERREIRA
IRENE DOLORES CANDEIAS
SOARES AUGUSTO
CRISTINA ISABEL PEREIRA
GASPAR
CRISTINA MARGARIDA DIAS
HELENA MARIA AMARAL
MOTA NASCIMENTO
GABRIELA MARIA VIEIRA
NEVES
CARLA ALEXANDRA DE
BARROS BRITES
JOÃO PEDRO LINO CATARINO
PATROCÍNIA CORREIA VIEIRA

Técnico Superior

Técnico Superior

Assistente Op.

Assistente Op.

ALICE ANA GOMES
ANA SOFIA PEREIRA
ANDRADE
CELESTE JESUS ROCHA DOS
SANTOS MOREIRA
ELISABETE MOREIRA SALES
FERREIRA
ISABEL MARIA TEIXEIRA PINA
MARGARIDA DA CONCEIÇÃO
TEIXEIRA DE FREITAS
RIBEIRO
MARIA DA CONCEIÇÃO
PROENÇA MONTEIRO
MARTINS
MARIA DA LUZ SARAIVA
FIGUEIREDO BERNARDO
PAULA CRISTINA GARCIA
PINHEIRO
MÓNICA MARIA OLIVEIRA
DIAS
MARIA CLEMENTINA TEIXEIRA
NASCIMENTO BESSA
JOSÉ MANUEL DA SILVA
AFONSO GUERREIRO
NUNO FILIPE NUNES FEIO

Área

Ação
Social
Ação
Social
Auditório

Local

Mobi.

CCPL
Sede

Auditório

Assistente Técnico Assistente Técnico Auditório

Auditório

Assistente Op.

Biblioteca

Biblioteca

Assistente Técnico Assistente Técnico Biblioteca

Biblioteca

Assistente Técnico Assistente Técnico Biblioteca
Assistente Op.
Assistente Op.
Cultura

Biblioteca
UTIL

Assistente Técnico Assistente Técnico Cultura

UTIL

Técnico Superior

Técnico Superior

Cultura

UTIL

Técnico Superior
Assistente Op.

Técnico Superior
Assistente Op.

Cultura
Educação

Assistente Op.
Assistente Op.

Assistente Op.
Assistente Op.

Educação
Educação

Sede
CAF Q.
Frades
JI 91
JI Lumiar

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Telheiras

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Alto Faia

Assistente Op.
Assistente Op.

Assistente Op.
Assistente Op.

Educação
Educação

JI Telheiras
JI S. Vicente

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI 34

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Alto Faia

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Lumiar

Assistente Op.

Assistente Técnico Educação

Assistente Op.

Assistente Técnico Assistente Técnico Educação
Técnico Superior

Técnico Superior

Educação

Assistente Op.

Assistente Técnico Mercado

CAF Q.
Frades
CAF Q.
Frades
CAF S.
Vicente
Mercado/Sede
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Inter
Carreiras

Inter

MANUEL DOS SANTOS
ARAÚJO
JOSÉ ALEXANDRE PINTO
RODRIGUES DE SÁ
ANTONIO AUGUSTO
FIGUEIREDO
ANTONIO FERNANDO
MARINHO TEIXEIRA
ANTONIO JOSE BATISTA
FERREIRA
CARLOS ALBERTO DE
ALMEIDA CARVALHO
CARLOS JESUS ALMEIDA
LOPES ARAUJO
CLIMÉRIO JORGE DA CRUZ

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

DEOLINDA MARIA AIRES
TEIXEIRA
EMÍLIA CARVALHO PROENCA

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

FERNANDO MOREIRA LEITÃO

Assistente Op.

Assistente Op.

FRANCISCO ARTUR DA SILVA
RODRIGUES
JOAQUIM MANUEL
RODRIGUES VASCO
JOAQUIM PEREIRA MARTINS

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

JOAQUIM SOARES MENEZES

Assistente Op.

Assistente Op.

JOSÉ ANTÓNIO DA CRUZ
NUNES
JOSÉ MANUEL DE
FIGUEIREDO RODRIGUES
JOSÉ MONTEIRO SEQUEIRA

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

LUÍS MIGUEL MARQUES
LEITÃO
MANUEL JOAQUIM
RODRIGUES
MANUEL SOARES MENESES

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

MARIA CELESTE CARDOSO
DE ALMEIDA PEREIRA
MARIA DA LUZ GUERREIRO
MOREIRA
MARIA DULCE LOPES DEUS
PIMENTA AGUIAR
MARIA ISAURA PEIXOTO DINIS
CARVALHO
NUNO FILIPE NEVES DUARTE

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

PAULO JORGE GONÇALVES
DE MATOS

Assistente Op.

Assistente Op.

LUÍS FERNANDO DA SILVA
JORGE
LUÍS FILIPE SANTOS AMARAL

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza

Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Categorias
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PAULO MANUEL GONÇALVES
MARQUES REBELO
RICARDO ALEXANDRE
MARTINS SOBREIRO
RUBEN RICARDO CARVALHO
LOURENÇO
RUBEN TIAGO ALMEIDA
MONTEIRO SEGURADO
FLORÊNCIO
VITOR HUGO MENDES DA
COSTA
VÍTOR MANUEL SALGADO
COUTINHO
JOSÉ FERNANDES
HENRIQUES SEQUEIRA
RUI MANUEL BARRETO DE
ALMEIDA
ALFREDO TEIXEIRA DA
COSTA
FERNANDO JOSÉ SALES
BENSASY
FERNANDO SILVA ALVES
ARMINDO CORREIA VIEIRA
MARIA GORETI MONTEIRO
CARMO RODRIGUES
CARLOS MANUEL DIAS
ESTEVES
LUCIA MARIA VELADA
PREZADO
LUÍSA MARIA ALVES JORGE
CRISTINA FILIPA RODRIGUES
SERRA
PAULA CRISTINA AMARAL
DOS SANTOS FORTES
PAULO CÉSAR LOPES
RIBEIRO
CLÁUDIA PATRÍCIA OLIVEIRA
FERREIRA
PAULA FILIPA FARIA OLIVEIRA
CAMACHO
ANDREIA CARINA BOM
FAUSTINO SILVEIRA
FILIPA ISABEL GOMES VIEGAS

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza

Posto
Limpeza
Assistente Op.
Posto
Limpeza
Encarregado Geral Posto
Limpeza
Encarregado Op.
Posto
Limpeza
Encarregado Op.
Posto
Limpeza
Encarregado Op.
Posto
Limpeza
Assistente Op.
Sup. Gov.
Assistente Op.
Sup. Gov.
Assistente Op.
Sup. Gov.

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Sede
Sede
Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.
Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

UTIL
Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Coord. Técnico

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

TIAGO JORGE CARVALHO
GONÇALVES
SÓNIA MARIA ANTUNES SILVA
SANDRA CRISTINA DA SILVA
FONSECA SANTOS
SÓNIA CRISTINA DE SOUSA
BRÁS
JOÃO CORREIA

Técnico Superior

Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Técnico Superior
Assistente Op.

Técnico Superior
Assistente Op.

Sup. Gov.
Depend.

Sede
CAF BCV

Técnico Superior

Técnico Superior

Depend.

CAF BCV

Assistente Op.

Assistente Op.

ROSA MARIA DUARTE
PACHECO

Assistente Op.

Assistente Op.

Posto
Limpeza
Educação

Posto
Limpeza
JI 34

Inter
Carreiras
Inter
Carreiras

Inter
Categorias

Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Categorias

Inter
Categorias
Inter
Categorias
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ANEXO II
QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A 30.8.2015
NOME

1 Cecilia Tavares

FUNÇÕES

ÁREA

Serviço

Jardins-de-infância

Educação

Telheiras

3 Maria C. Fernandes

Jardins-de-infância

Educação

Alto da Faia

5 Rosa Benedito

Jardins-de-infância

7 Maria M. Aveleira

Jardins-de-infância

9 Vânia Silva

Jardins-de-infância

2 Maria F. Souto
4 Diogo Afonso

6 Ana Isabel Martins
8 Bruna Silva

10 Sílvia Ribeiro

11 Ana Mafalda Évora
12 Liliana Silva

13 Fernanda Santos
14 Ana Isabel Félix

15 Ana Luísa Ferreira
16 Maria Céu Lopes

17 Ana Cristina Castelo

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância

Jardins-de-infância (NEE)
Jardins-de-infância (NEE)
Jardins-de-infância (NEE)

18 Paula Alves

CAFormação (Monitora)

20 Igor Pereira

CAFormação (Monitor)

22 Rui Vasconcelos

Música

19 João Rosa

21 Rafael Barreto

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

São Vicente

750 Transferência CML

P. Rocha Melo
Telheiras
Telheiras

Alto da Faia

2014
2014

750 Transferência CML

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Nuno C. Ferreira

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Lumiar

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

P. Rocha e Melo

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

São Vicente

750 Cumprimento do rácio para NEE

Telheiras

750 Cumprimento do rácio para NEE

CAFormação

800 Reforço oferta e horário CAFormação

Lumiar

2014

750 Cumprimento do rácio para NEE

2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

C.A. Família (Monitor)

Educação

São Vicente

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

C.A. Família (Monitor)
C.A. Família (Monitor)
C.A. Família (Monitor)
C.A.Família (Almoços)

C.A.Família (Almoços)

34 João Taborda

C.A. Família
(Coordenador)

36 António Botão

Xadrez

37 Miguel Silva

750 Transferência CML

750 Transferência CML

Educação

32 Cláudia Matos

35 Pedro Calado

P. Rocha Melo

Lumiar

2014

São Vicente

C.A. Família (Monitor)

33 Leandro Antunes

750 Transferência CML

C.A. Família (Monitor)

25 Ana Filipa Silva

31 Sara Pina

Nuno C. Ferreira

CAFormação

C.A. Família (Monitor)

30 Gonçalo Correia

2014

Educação

Educação

29 Lurdes Laranjeira

750 Transferência CML

2014

CAFormação

Educação

Dança

28 Joana Mateus

2014

750 Transferência CML

Educação

CAFormação (Monitor)

23 Nuno Varela

27 Inês Monteiro

750 Transferência CML

CAFormação

Educação

26 Helena Costa

Fundamento / Observações

Educação

Dança

24 Admir Carvalho

Telheiras

Valor

C.A. Família (Monitor)

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

375 Já em funções

São Vicente

Xadrez

Educação

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)
*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

São Vicente

*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

São Vicente
São Vicente
São Vicente

Quinta Frades
Todos CAFs
Todos CAFs
Todos CAFs

2014

375 Já em funções

São Vicente

Quinta Frades

Educação

2014

CAFormação

Educação
Educação

800 Reforço oferta e horário CAFormação

CAFormação

Educação

Bombos

2014

555 Já em funções

Quinta Frades

Educação

800 Reforço oferta e horário CAFormação

2014
2014

*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014
2014

*212 Novo CAF (transferido da JF Carnide)
*212 Novo CAF (transferido da JF Carnide)
800 Reforço oferta e horário CAFamília

2014

1000 Reforço oferta e horário CAFamília

2014

800 Reforço oferta e horário CAFamília

2014

500 Projeto BIP/ZIP

2014

93 Projeto BIP/ZIP

2015

248 Projeto BIP/ZIP

2014
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38 Inês Parreira

Psicóloga

Educação

40 Joana Antunes

Ass. Cultura e Com.

Cultura

Sede JFL e BMOR

Limpeza Mercado

Mercado

Mercado Lumiar

39 Ana Delgado

41 Fernando Cardoso
42 Carlitos Necue

43 João Albuquerque

Ass. Educação

Maestro UTIL

Cultura

Sede JFL

UTIL

Sup. Governação

Sede JFL

Serviços jurídicos

Sup. Governação

Sede JFL

47 Alexandre Curado

Acomp. Passeios

Desenv. Social

49 Pedro Cardoso

Porta-a-porta

Desenv. Social

51 Bruno Silva

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

44 Manuel Gomes
45 Filipe Bacelar

46 Bruno Pereira
48 Ana Jorge

50 Paulo Mendes

52 Ana Paula Cresol

53 Fernando Pereira
54 Hélder Trovoada
55 Nuno Gomes
56 Ana Leite

57 Catarina Lourenço

Ass. Políticas Públicas

Educação

Todos CAFs

Contabilidade

Informática
Lavadouro

Assessoria Desporto

Limp. Higiene Urbana

Limp. Higiene Urbana

Licenc. e esp. público
Programação 750 ano/
Galeria/ Financ. Projetos
Contratação pública e
apoio jurídico

Sup. Governação
Sup. Governação
Desenv. Social
Desporto

Higiene Urbana
Higiene Urbana
Licenciamento
Cultura

Sup. Governação

Sede JFL
Todos serviços
Exterior

Lavadouro
Exterior

1200 Novo serviço da JFL
Necessidade após alargamento competências
1200 educação

1980 Necessidade após assunção gestão Audit. BMOR
300 Já em funções

750 Necessidade após assunção gestão Mercado

1980 Necessidades novas compet.: planific., fundos UE, OP;
Necessidade decorrente de aumento receita e
500 despesa
1200 Novo prestador, já havia contrato anteriormente
600 Novo prestador, já havia contrato anteriormente
125 Já em funções
Já em funções com contrato emprego inserção
750 anterior

2015

2014

2014

2015

2014

2014

2013
2014

750 Novo serviço transferido da CML

2014

Posto limpeza

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Posto limpeza

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Sede JFL e
exterior

Posto limpeza
Posto limpeza

Sede JFL e
exterior
Sede JFL e nova
Sede

Sede JFL

800 Já em funções

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

1200 Nova competência transferida CML
750 anos, adaptação nova sede, financiamento
1400 políticas culturais
Necessidades novo volume contratação pública e
novas competências contraordenações (revisão da Lei
1200 56/2012)

* Estimado: há componente variável em função do período de almoço das crianças
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2015
2015

2015
2015

2015

