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ATA N.º 6-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 29 de novembro de 2017
Aos vinte e nove 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 6.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Elsa Saraiva, Henrique Sá Melo, e Pedro Saraiva, tendo o Tesoureiro, Artur
Reis, e o vogal Pedro Ângelo justificado a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1.

A Junta de Freguesia aprovou um voto de pesar pelo súbito falecimento, no dia
27 de novembro, do seu trabalhador, o Sr. Fernando Silva Alves, endereçando-o,
em primeiro lugar, à família e amigos. Foi sublinhado que, ao longo dos muitos
anos de serviço e dedicação à Freguesia do Lumiar, o Sr. Fernando assegurou
com profissionalismo e rigor o transporte de milhares de cidadãos da Freguesia
e de utentes das suas muitas instituições, que com ele privaram e vieram ao
conhecer de perto em muitos casos, tendo sido recebidas inúmeras mensagens
pessoais e institucionais dando nota disso mesmo. Será submetido à próxima
reunião da Assembleia de Freguesia, um voto com o mesmo teor.

1.2.

Com vista a preparar o Orçamento, Opções do Plano, Mapa de Pessoal e outros
documentos previsionais para 2018 a submeter à reunião da Assembleia de
Freguesia a realizar no dia 18 de dezembro, a Junta de Freguesia determinou a
conclusão da primeira leitura de trabalhos preparatórios até 5 de dezembro,
para realização das sessões de auscultação dos partidos da oposição
representados na Assembleia de Freguesia durante os dias 6, 7 e 11 de dezembro
e submissão a reunião subsequente da Junta para aprovação dos documentos.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 48-A/2017: Atribuição da Medalha de bons serviços da Freguesia
do Lumiar, a título póstumo, a Fernando Silva Alves. (Proposta n.º 1A-CD/2017).
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 49-A/2017: Pagamento à Agência Funerária da Póvoa de Manuel
de Oliveira, Lda. das despesas do funeral do trabalhador Fernando Silva Alves, no
valor de € 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. (Proposta n.º 9A-P/2017).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 50-A/2017: Adjudicação a Iluminações – Teixeira Couto, Lda.
(NIPC: 505 760 215), tendente à celebração de 1 (um) de contrato de aquisição de
serviços de instalação de iluminação de Natal nas artérias da freguesia do Lumiar,
para o período compreendido entre 12 de dezembro de 2017 e 7 de janeiro de
2018, por ajuste direto, pelo preço € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), acrescido
de IVA, à taxa de 23%, perfazendo um total de € 30.750,00 (trinta mil setecentos
e cinquenta euros), relativa ao procedimento cuja decisão de abertura foi tomada
na reunião de 21 de novembro de 2017. (Proposta n.º 2A-ECON/2017).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 51-A/2017: Atribuição de subsídio à Associação de Residentes do
Alto do Lumiar (ARAL) para apoio ao Festival Mudança, no valor de € 1.500,00 (mil
e quinhentos euros). (Proposta n.º 1A-C/2017).
Aprovada por unanimidade
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2.5. Deliberação n.º 52-A/2017: Atribuição de subsídio à Associação APARM –
Academia Portuguesa de Artes Musicais para apoio à organização e produção da
temporada de órgão no Colégio de S. João de Brito, no valor de € 1.700,00 (mil e
setecentos euros). (Proposta n.º 2A-C/2017).
Aprovada por unanimidade

2.6. Deliberação n.º 53-A/2017: Adjudicação a RV PRO, Lda. o aluguer de
equipamentos de som, luz, vídeo, estrados, assim como apoio técnico e logístico,
para a Festa de Natal do Lumiar, a realizar dia 16 de dezembro, no valor de € 2.100
(dois mil e cem euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 2.583,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e três euros). (Proposta n.º 3AC/2017).
Aprovada por unanimidade

2.7. Deliberação n.º 54-A/2017: Adjudicação à LISMÚSICA – Instrumentos Musicais,
Lda. a aquisição de saco de transporte para o órgão afetos aos coros da Freguesia,
no valor de € 75,00 (setenta e cinco), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 3A-UTIL/2017).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Vogal Henrique Sá Melo
3.1. Deliberação n.º 55-A/2017: Autorização para a consolidação da mobilidade na
categoria da trabalhadora Joana Pereira David e Silva, integrada na carreira e
categoria de técnica superior, oriunda do mapa de pessoal da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira, com efeitos a 1 de dezembro de 2017. (Proposta n.º 1A-RH
/2017).
Aprovada por unanimidade
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3.2. Deliberação n.º 56-A/2017: Abertura de processo disciplinar ao trabalhador Luis
Amaral, com a designação da trabalhadora Cláudia Ferreira como relatora
(Proposta n.º 2A-RH/2017).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1. Deliberação n.º 56-A/2017: Aprovação da atribuição de apoio pecuniário para os
serviços recreativos de produtores teatrais, despesa de € 3.000,00 (três mil euros),
para desempenho de performance de rua “Era uma vez no Palacete das Conchas”,
a celebrar com Associação Joana Grupo de Teatro (NIPC 503009636) (Proposta
n.º 6A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 57-A/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de bens para garantir o fornecimento de 45 cabazes de Natal
para 45 famílias apoiadas pelo Serviço Social, com um montante máximo de
despesa € 2.054,70 (dois mil e cinquenta e quatro euros e setenta cêntimos),
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto à empresa MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. (Proposta n.º
7A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

4.3. Deliberação n.º 58-A/2017: Adjudicação à Confeitaria Elvina o fornecimento de
bolo de rei com fios de ovos de 20 kg, para a atividade Cantar as Janeiras, no valor
de € 190 (cento e noventa euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 233,70 (duzentos e trinta e três euros e setenta cêntimos).
(Proposta n.º 8A-S/2017).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela Secretária e pelo vogal Pedro Ângelo
5.1. Deliberação n.º 59-A/2017: Atribuição de subsídio ao Centro Social da Musgueira
para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no pavilhão do Centro
Social da Musgueira, mês de outubro, no valor de € 1.287,50 (mil, duzentos e
oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). (Proposta n.º 9A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

6. Proposta subscritas pela Tesoureiro, apresentada pelo Presidente
6.1. Deliberação n.º 60-A/2017: Aprovação da 44.ª alteração ao Orçamento e 30ª
alteração ao Plano de Investimentos 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 5A-T/2017).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
7.1. Deliberação n.º 62-A/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) de contrato de empreitada de obras públicas para
substituição do telhado da Escola Básica do Lumiar, por ajuste direto, pelo preço
de € 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta euros), acrescido de IVA, à taxa de 6%,
perfazendo um total de € 1.674,80 (mil, seiscentos e setenta e quatro euros e
oitenta cêntimos) , relativa ao procedimento cuja decisão de abertura foi tomada
na reunião de 7 de novembro de 2017.. (Proposta n.º 6A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

34

7.2. Deliberação n.º 63-A/2017: Aquisição a Nadine Alexandra da Silva Justino
Martins de 1000 Agendas Pequenas para o ano 2018, no valor de € 2.315
(Proposta n.º 2A-COM/2017).
Aprovada por unanimidade

7.3. Deliberação n.º 64-A/2017: Aquisição a Nadine Alexandra da Silva Justino
Martins de 50 Agendas tamanho A5 para ano 2018, no valor de € 396,25 (Proposta
n.º 3A-COM/2017).
Aprovada por unanimidade

8. Proposta subscrita pelos Vogais Henrique Sá Melo e Pedro Saraiva
8.1. Deliberação n.º 65-A/2017: Medidas de racionalização e poupança de água pelos
serviços da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 7A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

9. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo, apresentadas pelo Presidente
9.1. Deliberação n.º 66-A/2017: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao funcionamento dos Centros de Treino / Escolas de Desporto no mês
de outubro de 2017: (Proposta n.º8A-D/2017).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893

Ginástica
Karaté

Xadrez

540,00 €

196,80 €

180,00 €

180,00 €
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Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Rugby e
Basquetebol

360,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

Boxe e Kickboxing

360,00 €

Clube Atlético Alta de Lisboa

Académico Clube de Ciências

Judo

Futsal

180,00 €

360,00 €

Futsal

180,00 €

Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

Centro Social da Musgueira - Mediateca

Voleibol

Ténis de Mesa
Andebol

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Atletismo

Judo Clube de Lisboa

Judo

Associação de Residentes de Telheiras

Andebol

TOTAL:

180,00 €

180,00 €

540,00 €

360,00 €

180,00 €

180,00 €

180,00 €

5.056,80 €

Aprovada por unanimidade
9.2. Deliberação n.º 67-A/2017: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao funcionamento dos Centros de Treino / Escolas de Desporto no mês
ao mês de novembro de 2017: (Proposta n.º 9A-D/2017).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893
Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Ginástica

540,00 €

196,80 €

Karaté

180,00 €

Rugby e
Basquetebol

360,00 €

Xadrez

180,00 €
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Clube Atlético Alta de Lisboa

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha
Académico Clube de Ciências

Judo

180,00 €

Futsal

360,00 €

Boxe e Kickboxing

360,00 €

Futsal

180,00 €

Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

Centro Social da Musgueira – Mediateca

Voleibol

Ténis de Mesa
Andebol

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Atletismo

Judo Clube de Lisboa

Judo

Associação de Residentes de Telheiras

Andebol

TOTAL:

180,00 €

180,00 €

540,00 €

360,00 €

180,00 €

180,00 €

180,00 €

5.056,80 €

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, 29 de novembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

