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ATA N.º 1/2017

Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, pelas vinte horas, reuniu a Junta
de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e do vogal Pedro Ângelo. Os vogais Eneida Godinho, Pedro Grilo e Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas do Presidente

O Presidente desejou aos membros do Executivo presentes votos de um bom ano de 2017,
tendo realizado um balanço da programação de Natal do ano de 2016, alguma da qual
ainda em execução na semana em curso, a saber o Concerto de Ano Novo e o Cantar das
Janeiras. O Presidente fez ainda um rápido balanço do andamento das intervenções da
Câmara Municipal de Lisboa no Lumiar, bem como do estado dos trabalhos das delegações
de competências na Junta de Freguesia.

2.1.

Deliberação n.º 1/2017: Aprovação de critérios gerais de autorização de
trabalho suplementar para 2017, nos termos do n.º 3 do artigo 120.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (Proposta n.º 1-RH/2017)

Aprovada por unanimidade.
2.2.

Deliberação n.º 2/2017: Consolidação da mobilidade interna inter-categorias
de diversos trabalhadores e trabalhadoras em funções públicas, nos termos do
artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Proposta n.º 2RH/2017):





Paula Cristina Amaral dos Santos Fortes, com vínculo em funções
públicas por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na
categoria de Coordenador Técnico, com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
Paulo César Lopes Ribeiro, com vínculo em funções públicas por
tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na categoria de
Coordenador Técnico, uma vez obtido o acordo do trabalhador e com
efeitos a 1 de janeiro de 2017;
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Rui Manuel Barreto de Almeida, com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente
Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na categoria de
Encarregado Operacional da mesma carreira, uma vez obtido o acordo do
trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2017;

Aprovada por unanimidade.
2.3.

Deliberação n.º 3/2017: Consolidação da mobilidade interna inter-carreiras
de diversos trabalhadores e trabalhadoras em funções públicas, nos termos do
artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Proposta n.º 3RH/2017):











Andreia Carina Bom Faustino Silveira, com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na
carreira e categoria de Técnico Superior, uma vez obtido o acordo da
trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
Filipa Isabel Gomes Viegas, com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na carreira e
categoria de Técnico Superior, uma vez obtido o acordo da trabalhadora e
com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
Luísa Maria Alves Jorge, com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente Técnico, do
mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na carreira e categoria de
Técnico Superior, uma vez obtido o acordo da trabalhadora e com efeitos
a 1 de janeiro de 2017;
Mónica Maria Oliveira Dias, com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente
Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na carreira e
categoria de Assistente Técnico, uma vez obtido o acordo da trabalhadora
e com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
Nuno Filipe Nunes Feio, com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente
Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na carreira e
categoria de Assistente Técnico, uma vez obtido o acordo do trabalhador
e com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
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Paula Filipa Faria Oliveira Camacho, com vínculo de emprego público
por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na carreira e
categoria de Técnico Superior, uma vez obtido o acordo da trabalhadora e
com efeitos a 1 de janeiro de 2017;

Aprovada por unanimidade.
2.4.

Deliberação n.º 4/2017: Manutenção da mobilidade interna inter-categorias do
trabalhador José Fernandes Henriques Sequeira, com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente
Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a categoria de
Encarregado Geral Operacional da mesma carreira, pelo prazo de 12 meses, uma
vez obtido o acordo do trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2017;
(Proposta n.º 4-RH/2016):

Aprovada por unanimidade.

2.5.

Deliberação n.º 5/2017: Aprovação da mobilidade interna inter-categorias da
trabalhadora Cristina Margarida Dias, com vínculo em funções públicas por
tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria de Assistente Técnico,
do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, na categoria de Coordenador
Técnico da mesma carreira, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o acordo da
trabalhadora e com efeitos a 1 de janeiro de 2017; (Proposta n.º 5-RH/2016):

Aprovada por unanimidade.

2.6.

Deliberação n.º 6/2017: Aprovação da consolidação da mobilidade na
categoria da trabalhadora Lúcia Maria Velada Prezado, com vínculo em
funções públicas por tempo indeterminado, e integrada na carreira e categoria de
assistente técnico, oriunda do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de
Monsaraz e com efeitos a 1 de outubro de 2016 (Proposta n.º 6-RH/2016):
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2.7.

Deliberação n.º 7/2017: Isenção de renda dos comerciantes do Mercado do
Lumiar durante o período das obras no edifício (Proposta n.º 1-P/2017)

Aprovada por unanimidade.

2.8.

Deliberação n.º 8/2017: Atribuição de apoios a agrupamentos corais da
Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 1-C/2017):






Subsídio ao Coro de Santo Inácio pela participação no Concerto de
Natal 2016 no valor de € 500,00 (quinhentos euros);
Subsídio ao Clube da Portugal Telecom para apoio ao seu Grupo
Coral pela participação no Concerto de Natal 2016, no valor de € 500,00
(quinhentos euros);
Subsídio ao Colégio de Santa Doroteia para apoio ao Chorus CSD –
Grupo Coral do Colégio de Santa Doroteia, pela participação no
Concerto de Natal 2016, no valor de € 500,00 (quinhentos euros);
Subsídio à Academia Musical 1.º de Junho de 1893 para apoio ao seu
Grupo Coral, pela participação no Concerto de Natal 2016, no valor de
€ 500,00 (quinhentos euros);
Subsídio à Associação de Residentes de Telheiras para apoio ao
Coro ART, pela realização da Gala de Ópera 2016 e pela participação no
Concerto de Natal 2016, no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros);

Aprovada por unanimidade.
2.9.

Deliberação n.º 9/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para ensaio e acompanhamento de atuações do Coro
Lumen Artis, a celebrar com Joaquim Manuel Elias de Oliveira, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
500,00 (quinhentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 2-C/2017)

Aprovada por unanimidade.
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2.10.

3.

Deliberação n.º 10/2017: Aprovar decisão de adjudicação tendente à celebração
de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para produção do Concerto de Ano
Nova da Junta de Freguesia do Lumiar, dia 4 de janeiro de 2017, na Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro, com interpretações do Coro de Câmara da
Universidade de Lisboa e do Coro Feminino de Lisboa, a celebrar com
Associação Coral da Universidade de Lisboa, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 750,00 (setecentos e
cinquenta euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 3-C/2017)

Aprovada por unanimidade.

3.1.

Propostas da Secretária

Deliberação n.º 11/2017: Adjudicação tendente à celebração de 14 (catorze)
contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para execução de
tarefas de limpeza e higiene urbana, durante o mês janeiro de 2017, a celebrar
com as entidades identificadas na tabela infra, por ajuste direto de regime
simplificado, com montantes máximos de despesa discriminados na mesma
tabela, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de
ajuste direto (Proposta n.º 1-LHU/2017).
ENTIDADE

Ana Margarida F. Oliveira A. Jorge

Ana Paula Pereira Rodrigues Moreira
Cresol
António Soares Cabral

Augusto Joaquim Pereira Cresol

Carlos Alberto Almeida de Jesus

Cláudio Rafael Marques Fernandes

Diogo Rafael da Cunha Domingues
Fernando José Guedes Pereira

Hélder Alberto Cunha Lisboa Trovoada

VALOR
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
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Jorge Manuel Fortes Teodolinda
José Carlos Alves

Klein de Melo Miguel

Luís Miguel Bispo Marques Pinto
Paulo Sérgio Monteiro Tavares

€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA

Aprovada por unanimidade.
3.2.

Deliberação n.º 12/2017: Aprova os objetivos e programa de divulgação da
iniciativa “O Lumiar é Lindo” de voluntariado nas ações de limpeza e higiene
urbana, em execução conjunta com o Município de Lisboa (Proposta n.º 2LHU/2017).

Aprovada por unanimidade.

4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 13/2017: Aprovação da 1.ª alteração ao Orçamento e da 1.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para
2017, de acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que da mesma
fazem parte integrante (Proposta n.º 1-T/2017)

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 14/2017: Aprovação da renovação do contrato de aquisição de
serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes celebrado na
sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 35/2016, com a Hidurbe –
Gestão de Serviços, S.A. para os meses de janeiro e fevereiro de 2017, pelo
valor de € 46.750,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor, bem como afetar a
cabimentação correspondente prevista para o Concurso Público n.º
1/EPV/2015 (Proposta n.º 1-EPV/2017)
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6.

6.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 15/2017: Aprovar a atribuição de apoio pecuniário no valor de
€ 630,00 (seiscentos e trinta euros) à Crinabel para apoio ao projeto Meridiano,
projeto de formação em teatro e expressão dramáticas nas escolas e valências da
área da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 1-E/2017).

Aprovada por unanimidade

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo
34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a presente ata, que vai assinada
pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pela Secretária, Patrocínia César. E não havendo
mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, 4 de janeiro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

