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ATA N.º 49/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 30 de dezembro de 2019
Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 111.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. A Secretária,
Patrocínia César, justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1.

Informações

1.1. O Presidente deu nota ao executivo da reunião realizada com o Vereador Miguel
Gaspar e com a Freguesia de Santa Clara para preparação de intervenções na Estrada do
Desvio, com vista à melhoria de estacionamento e circulação.
1.2. O Presidente e o executivo fizeram ainda um balanço das atividades inseridas na
programação de Natal, bem como da calendarização de intervenções a desenvolver no
início do novo ano civil, a partir de janeiro.

2.

Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 1039/2019: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de assessoria jurídica, pelo
período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 (12 meses), com Maria
João Semedo, pelo valor mensal de € 2.000 (dois mil euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, num valor global de € 24.000 (vinte e quatro mil euros)
(Proposta n.º 24-P/2019).
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 1040/2019: Atribuição de indemnização ao comerciante titular de
licença no Mercado do Lumiar, Pedro Martins, decorrente de danos em
equipamento das bancadas e material de refrigeração ocorrido durante a obra de
requalificação do espaço, no valor estimado de € 1.698 (mil seiscentos e noventa
e oito euros) (Proposta n.º 26-ECON/2019).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
3.1. Deliberação n.º 1041/2019: 12.ª alteração ao Orçamento e 11.ª alteração ao
Plano de Investimentos da Junta de Freguesia do Lumiar para 2019, de acordo com
os quadros em anexo à presente proposta e que da mesma fazem parte
integrante. (Proposta n.º 14-T/2019).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
4.1. Deliberação n.º 1042/2019 Autorização do pedido de mobilidade da trabalhadora
do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar Maria Dulce Lopes Deus Pimenta
Aguiar para o Município de Lisboa (Proposta n.º 46-RH/2019).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 1043/2019: Autorização para frequência de curso de inglês pela
trabalhadora Sónia Brás, no âmbito da autoformação prevista no artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 86-A/2016, entre 5 e 11 de janeiro, com imputação das horas em
causa ao crédito anual previsto no referido diploma legal (Proposta n.º 46RH/2019)
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1. Deliberação n.º 1044/2019: Adjudicação tendente à celebração de 17 (dezassete)
contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para monitorização de
atividades e crianças das Componentes de Apoio à Família da EB1 de Telheiras, da
Escola Básica de São Vicente e da EB1 da Quinta dos Frades durante o período de
férias de Natal de 2019, a celebrar com as entidades referidas na tabela infra, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa,
relativamente a cada um dos contratos a celebrar de € 275,00 (duzentos e setenta
e cinco euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 293-E/2019).
Bárbara Nazaré Amaral Nascimento

CAF Telheiras

Fernando de Andrade Guerra Paes Teixeira

CAF Telheiras

Nuno Duarte Indjai

CAF Telheiras

Raquel Cardoso Fernandes

CAF Telheiras

Maria Janeiro Gonçalves da Silva

CAF Telheiras

Ana Lúcia Marques Robalo

CAF Telheiras

Ricardo Filipe Rocha Freitas

CAF Quinta dos Frades

Cinira Cristina dos Reis

CAF Quinta dos Frades

Emerenciana Auriza Mendes Soares da Gama

CAF Quinta dos Frades

Pedro Santos

CAF Quinta dos Frades

Rita Susana Gonçalves de Sousa

CAF São Vicente

Flávio Alexandre Andrade de Carvalho

CAF São Vicente

José João da Cruz Morais Soares

CAF São Vicente

José Maria Pimenta Gama Estácio

CAF São Vicente

Tamara Nádia de Noronha Campos

CAF São Vicente

Joana Patrícia Oliveira Bernardo

CAF São Vicente

Elsa Botas

CAF São Vicente

Aprovada por unanimidade
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5.2. Deliberação n.º 1045/2019: Abertura de procedimento tendente à formação de 6
(seis) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para apoio,
acompanhamento, vigilância de crianças e monitorização de atividades das
Componentes de Apoio à Família na Escola Básica de São Vicente de Telheiras e
na Escola Básica EB 1 de Telheiras, para o período de janeiro a final de dezembro
de 2020, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa mensal por
contrato de € 800 (oitocentos euros), no valor total mensal de € 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos euros) e anual de € 57.600 (cinquenta e sete mil e seiscentos
euros), valores acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar, de acordo com convite às entidades
referidas na seguinte tabela (Proposta n.º 294-E/2019):
Monitores CAF
Ana Margarida Costa Pinto
João Cortesão
Inês Filipa Gomes da Silva
Vânia Rita Perdigão Santos
Erica Catarina Vieira Fernandes
Alexandre Miguel Guerreiro Correia

EB1 de Telheiras
EB1 de Telheiras
EB1 de Telheiras
EB1 de Telheiras
EB de São Vicente
EB de São Vicente
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 1046/2019: Abertura de procedimento tendente à formação de 2
(dois) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para apoio,
acompanhamento, vigilância de crianças e monitorização de atividades do Centro
de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha, de janeiro a final de dezembro
de 2020, por ajuste direto, com convites a Olson Nick Lopes Baticã Ferreira e
Naomy Renner, com um montante máximo de despesa mensal por contrato de €
800 (oitocentos euros), no valor total mensal de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros)
e anual de € 19.200 (dezanove mil e duzentos euros), valores acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar, de acordo com a seguinte tabela (Proposta n.º 295-E/2019):
Aprovada por unanimidade
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5.4. Deliberação n.º 1047/2019: Abertura de procedimento tendente à formação de 7
(sete) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para
acompanhamento de crianças dos Jardins de Infância e de Componentes de Apoio
à Família da área da freguesia do Lumiar, para o período entre janeiro e final de
dezembro de 2020, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
mensal por contrato de € 750 (setecentos e cinquenta euros), no valor total
mensal de € 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta euros) e anual de € 63.000
(sessenta e três mil euros), valores acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se
devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar, de acordo com
convite às entidades referidas na seguinte tabela (Proposta n.º 296-E/2019):
Prestadores de serviços – Jardins de Infância e CAF
Maria Helena Varela
EB 1 de Telheiras
Bruna Alexandra Alcobia Ferreira
JI Padre Rocha e Melo
Wilma Miguel
JI Nuno Cordeiro Ferreira
Florbela Silva
JI São Vicente Telheiras
Ana Filipa Vieira Dinis
JI Telheiras
Paola Pinheiro Lopes Corrêa
JI Alto da Faia
Jacira Yolanda de Melo Miguel
JI Alto da Faia
Aprovada por unanimidade

5.5. Deliberação n.º 1048/2019: Abertura de procedimento tendente à formação de 3
(três) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para
acompanhamento de crianças dos Jardins de Infância com necessidades de saúde
especiais da área da freguesia do Lumiar, para o período entre janeiro e final de
dezembro de 2020, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
mensal por contrato de € 750 (setecentos e cinquenta euros), no valor total
mensal de € 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros) e anual de € 27.000
(vinte e sete mil euros), valores acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar, de acordo com convite
às entidades referidas na seguinte tabela (Proposta n.º 297-E/2019):
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Prestadores de serviços – Jardins de Infância (NSE)
Liliana Raquel Marta
JI Lumiar
Regina dos Anjos Correia Gonçalves Silva
JI Lumiar
Daniela Sofia Rocha Morais
JI Alto da Faia
Aprovada por unanimidade
6. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1. Deliberação n.º 1049/2019: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
infra, para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
novembro, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e dezasseis euros e
oitenta cêntimos) (Proposta n.º 89-D/2019)

Academia Musical 1.º de Junho 1893

Basquetebol

540,00 €

Ginástica

196,80 €

Karaté

180,00 €

Xadrez

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol
Clube Atlético Alta de Lisboa

360,00 €

Judo

180,00 €

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

360,00 €

Futsal

360,00 €

Futsal

180,00 €

Voleibol

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Ténis de Mesa

180,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

540,00 €

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo
Judo Clube de Lisboa

180,00 €

Judo

180,00 €
TOTAL

4.516,80 €

Aprovada por unanimidade
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6.2. Deliberação n.º 1050/2019: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
abaixo, para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
dezembro, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e dezasseis euros e
oitenta cêntimos) (Proposta n.º 90-D/2019)

Academia Musical 1.º de Junho 1893

Basquetebol

540,00 €

Ginástica

196,80 €

Karaté

180,00 €

Xadrez

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol
Clube Atlético Alta de Lisboa

360,00 €

Judo

180,00 €

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

360,00 €

Futsal

360,00 €

Futsal

180,00 €

Voleibol

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Ténis de Mesa

180,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

540,00 €

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo
Judo Clube de Lisboa

180,00 €

Judo

180,00 €
TOTAL

4.516,80 €

Aprovada por unanimidade

6.3. Deliberação n.º 1051/2019: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
abaixo, para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
janeiro de 2020, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e dezasseis euros
e oitenta cêntimos), assegurando maior flexibilidade na gestão de tesouraria de
cada entidade e procedendo-se ao acerto final em função da assiduidade no
término da época desportiva (Proposta n.º 91-D/2019)
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Academia Musical 1.º de Junho 1893

Basquetebol

540,00 €

Ginástica

196,80 €

Karaté

180,00 €

Xadrez

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol
Clube Atlético Alta de Lisboa

360,00 €

Judo

180,00 €

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

360,00 €

Futsal

360,00 €

Futsal

180,00 €

Voleibol

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Ténis de Mesa

180,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

540,00 €

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo
Judo Clube de Lisboa

180,00 €

Judo

180,00 €
TOTAL

4.516,80 €

Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
7.1. Deliberação n.º 1052/2019: Abertura de procedimento tendente à formação de
13 (treze) contratos de prestação de serviços, revestindo a forma de contratos de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para a
execução de serviços de higiene e limpeza urbana, no período entre janeiro e final
de dezembro de 2020, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa mensal por contrato de € 750 (setecentos e cinquenta euros),
no valor total mensal de € 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta euros) e
anual de € 117.000 (cento e dezassete mil euros), valores acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar, de acordo com convite às entidades referidas na seguinte tabela
(Proposta n.º 90-LHU/2019):
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Prestadores de Serviço - LHU
Carlos G. Varela
Francisco Quadros
João Domingues
João Santos
Luís Carlos Freitas
Luís Neves
Miguel Ângelo Dias
Nuno Miguel Dinis
Paulo J. Machado
Rui Correia
Sílvio F. Pedro
Tiago Filipe Santos
Victor Manuel Alfama Santos Alves
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 pelo Tesoureiro, Artur Reis, na
ausência da Secretária, Patrocínia César.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 30 de dezembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________
_________________________________________

