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ATA N.º 4-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 14 de novembro de 2017
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alamedas das Linhas
de Torres, n.º 156, na 4.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, a saber, o Presidente,
Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Informações
1.1.

O Presidente e o executivo fizeram o balanço das atividades que decorreram na
semana e no fim-semana anterior na Freguesia e que a Junta marcou presença,
a saber:
a) O Magusto Sénior da Freguesia, no Lar Militar da Cruz Vermelha, na 6.ª
feira;
b) Os Magustos de Telheiras (promovido pela Parceria Local e pela Junta de
Freguesia), da Associação Recreativa dos Amigos do Paço do Lumiar e da
Paróquia de São João de Brito e o concerto de Gospel no Auditório da
Biblioteca Orlando Ribeiro no sábado;
c) A 10.ª Corrida Luzia Dias (organizada pela Junta de Freguesia, pela
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha e pela Academia
1.º de Junho de 1893), no domingo, e que contou com a presença do novo
Vereador do Desporto, Duarte Cordeiro;
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d) O Concerto de Novembro da Temporada de Órgão do Lumiar, que
assinalou o aniversário do Coro de Santo Inácio, na Igreja do Colégio de
São João de Brito;
e) A tradicional couvada da Casa do Minho, que permitiu a apresentação
dos novos membros do executivo àquela casa regional com sede na
Freguesia.
1.2.

O Presidente deu nota ao executivo da sua presença na abertura da I Edição do
Festival Mental, associando a temática da saúde mental ao cinema, escrita e
outras manifestações culturais, e que realizou várias sessões no Auditório da
Biblioteca Orlando Ribeiro.

1.3.

O Presidente e a vogal de Educação deram ainda conta das reuniões com as
direções e das visitas que realizaram a todos os estabelecimentos sob gestão da
Junta de Freguesia nos Agrupamentos de Escolas Lindley Cintra (Jardim de
Infância do Lumiar e Escola Básica da Quinta dos Frades), Vergílio Ferreira (Jardim
de Infância de Telheiras, Escola Básica de Telheiras, Escola Básica de São Vicente
e Escola Básica e JI do Lumiar – Alto da Faia) e Alto do Lumiar (Escola Básica e JI
Padre Rocha e Melo e Escola Básica e JI Prof. Nuno Cordeiro Ferreira), bem como
às 3 componentes de Apoio à Família e ao Centro de Artes e Formação do Bairro
da Cruz Vermelha.

1.4.

Foi ainda debatida a metodologia para o arranque da preparação do Orçamento,
Opções do Plano, Plano de Investimentos e Mapa de Pessoal para 2018, tendo
cada membro do executivo ficado incumbido de desencadear a recolha de
elementos para a construção de centros de custo que reflitam a nova orgânica
de pelouros e de serviços.

1.5.

Finalmente, foi avaliada a calendarização de atividades de Natal e deliberado
proceder ao lançamento de um concurso de montras de Natal, para dinamização
do comércio local, cujas regras de inscrição serão submetidas a futura reunião
do executivo.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 30-A/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 9 (nove) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de avença,
para execução das funções previstas na coluna (2), a celebrar com as entidades
melhor identificas na coluna (1) da tabela infra, por ajuste direto de regime
simplificado, com montantes máximos de despesa, relativamente a cada um dos
contratos a celebrar, discriminados na coluna (4) dessa mesma tabela, sendo
devidos mensalmente os valores estabelecidos na coluna (3), estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta
n.º 8A-P/2017).
Nome (1)

Função (2)

Valor por mês (3)

Ana Maria Fernandes
Leite

Gestão cultural

Filipe Arrais Lima
Bacelar

Apoio Jurídico

€ 1.200,00 (mil e
duzentos euros) + IVA

Inês Moreira Simões

Comunicação
externa

Joana Ataide Mota
Melo Antunes

Programação
cultural

€ 1.500,00 (mil e
quinhentos euros) +
IVA

€ 2.200,00 (dois mil e
duzentos euros) + IVA

Nuno Henrique de
Sousa Rosa Tamm
Gomes

Apoio aos
licenciamentos

€ 1.300,00 (mil e
trezentos euros) + IVA

Motorista

€ 750,00 (setecentos e
cinquenta euros)

Paulo Jorge Santos
Silva

€ 1.600,00 (mil e
seiscentos euros) +
IVA

Valor total (4)

€ 3.200,00 (três mil e
duzentos euros) +
IVA

€ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos euros)
+ IVA
€ 3.000,00 (três mil
euros) + IVA

€ 4.400,00 (quatro
mil e quatrocentos) +
IVA

€ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos euros) +
IVA
€ 1.500,00 (mil e
quinhentos euros)
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Paulo Pereira de Sousa
Corrêa Mendes

Pedro dos Santos
Cardoso

Pedro Gonçalo da Silva
Folha Farmhouse
Alberto

Programação de
atividades e
infraestruturas
desportivas
Motorista

Assessoria jurídica,
em especial, nas
áreas do Direito
Público e
Contratação
Pública

€ 850,00 (oitocentos e
cinquenta)

€ 1.700,00 (mil e
setecentos euros)

€ 750,00 (setecentos e
cinquenta euros)

€ 1.500,00 (mil e
quinhentos euros)

€ 1.000,00 (mil euros)

3. Propostas subscritas pelo Tesoureiro

€ 2.000,00 (dois mil
euros)

Aprovada por unanimidade

3.1. Deliberação n.º 31-A/2017: 42.ª alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar
para 2017, de acordo com os quadros em anexo à presente proposta e que da
mesma fazem parte integrante (Proposta n.º 2A-T/2017).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 32-A/2017: Abate de bens móveis do património da Freguesia do
Lumiar, que se encontram na Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo, de
acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que da mesma faz parte
integrante (Proposta n.º 3A-T/2017).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1. Deliberação n.º 33-A/2017: Adjudicação a Global One, Lda. o fornecimento de
consumíveis para utilização em valências da Junta, no valor de € 710,70
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(setecentos e dez euros e setenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 874,16 (oitocentos e setenta e quatro euros e
dezasseis cêntimos). (Proposta n.º 3A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 34-A/2017: Adjudicação à Anos D’ Aventura, Lda. fornecimento
de papel higiénico e toalhas, no valor de € 334,00 (trezentos e trinta e quatro
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 410,82
(quatrocentos e dez euros e oitenta e dois cêntimos). (Proposta n.º 4A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1. Deliberação n.º 35-A/2017: Ratificação da Deliberação n.º 25-A/2017
(Adjudicação a Jesus Eventos do serviço de organização desportiva da 10.ª
Corrida Luzia Dias), no valor de 4.950 €, a que acresce IVA, acrescentando-se
a respetiva cabimentação no sistema, que estava em falta na proposta inicial
(Proposta n.º 6A-D/2017).
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, 7 de novembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

