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ATA N.º 1/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 8 de janeiro de 2020
Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 112.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César e
os vogais Henrique Sá Melo e Elsa Fragata. O Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Pedro
Ângelo e Pedro Saraiva justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O executivo fez um breve balanço de matérias a abordar no início do ano 2020,
designadamente na adaptação de procedimentos às novas regras contabilísticas e na
prática de atos de organização dos recursos humanos.

1.2. O Presidente deu nota de que emitira despachos de delegação de competências em
todos os membros do executivo para, na área dos respetivos pelouros, procederem à
autorização de despesa até 250 euros e para praticarem atos relativos à gestão de
recursos humanos afetos a cada pelouro.

1.3. Foi ainda avaliada globalmente a programação de Natal de 2019, designadamente
as novas atividades realizadas no Mercado do Lumiar, cuja repetição em futura
programação mereceu o acordo dos vários membros presentes.

1.4. Finalmente, foi ainda nota do ponto de situação de algumas intervenções
municipais em curso no espaço público da Freguesia do Lumiar, a saber: a requalificação
da Estrada do Paço do Lumiar, a pavimentação da Rua Fernando da Fonseca e as obras
na envolvente da Escola Básica de São Vicente em Telheiras.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 1/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de direção musical para orientar o Coro da UTIL para um
período de 6 (seis) meses (de janeiro a junho de 2020), por ajuste direto de
regime simplificado, com Ana Cristina Sampaio Campos Costa, no valor de €
2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros) a que acresce IVA, à taxa legal em vigor
se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar (Proposta
n.º 1-UTIL/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 2/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços, de direção e apresentação do Coro Lumen Artis no
Concerto de Natal de 2019 da Junta de Freguesia do Lumiar, na Igreja do Colégio
São João de Brito, com Joaquim Manuel Elias de Oliveira, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de € 500,00 (quinhentos euros)
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor se devido, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 1-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 3/2020: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu de
Portugal no quadro da colaboração e apoio às atividades de Natal da Freguesia,
designadamente a cedência de auditório e acompanhamento durante a Festa de
Natal da JFL 2019, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) (Proposta n.º 2C/2020).
Aprovada por unanimidade
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2.4.

Deliberação n.º 4/2020: Atribuição de subsídio, à Associação de Residentes de
Telheiras (ART), pela participação do seu Grupo de Cantares de São Vicente no
Concerto de Natal 2019 da JFL, na Igreja São João de Brito, no valor de € 500,00
(quinhentos euros) (Proposta n.º 3-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 5/2020: Atribuição de subsídio, à Associação de Residentes de
Telheiras, pela participação do Coroart no Concerto de Natal 2019 da JFL, na
Igreja São João de Brito, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) (Proposta n.º
4-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 6/2020: Atribuição de subsídio, à Academia Musical 1º de Junho
de 1893, pela participação no Concerto de Natal 2019 da JFL, na Igreja São João
de Brito, no valor de € 500,00 (quinhentos euros): (Proposta n.º 5-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.7.

Deliberação n.º 7/2020: Atribuição de subsídio, ao Colégio Santa Doroteia –
Chorus CSD – Grupo Coral do Colégio de Santa Doroteia, pela participação no
Concerto de Natal 2019 da JFL, na Igreja São João de Brito, no valor de € 500,00
(quinhentos euros) (Proposta n.º 6-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.8.

Deliberação n.º 8/2020: Atribuição de subsídio, ao Clube de Portugal Telecom,
pela participação no Concerto de Natal 2019 da JFL, na Igreja São João de Brito,
no valor de € 500,00 (quinhentos euros) (Proposta n.º 7-C/2020).
Aprovada por unanimidade
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2.9.

Deliberação n.º 9/2020: Atribuição de subsídio, ao Coro de Santo Inácio, pela
participação no Concerto de Natal 2019 da JFL, na Igreja São João de Brito, no
valor de € 500,00 (quinhentos euros) (Proposta n.º 8-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.10. Deliberação n.º 10/2020: Aquisição de serviços de Edição de atas das Jornadas
Histórico-Culturais de janeiro de 2019, à empresa By The Book – edições
especiais, Lda., no valor de € 2.777,20 (dois mil setecentos e setenta e sete euros
e vinte cêntimos) (Proposta n.º 9-C/2020).
Aprovada por unanimidade
2.11. Deliberação n.º 11/2020: Aquisição de serviços para apoio técnico com tenda,
iluminação, gerador e equipamentos para a atividade de passagem de ano
comunitária no Bairro da Cruz Vermelha (2019/2020), à empresa Quinta de
Santa Cruz – Atividades Hoteleiras, Lda., no valor de € 4.197,37 (quatro mil
cento e noventa e sete euros e trinta e sete cêntimos) (Proposta n.º 1-P/2020).
Aprovada por unanimidade
3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 12/2020: Aquisição de serviços de transporte para o Banco
Alimentar, à empresa Transportes Martinho e Silva, Lda., no valor de € 1.780,00
(mil setecentos e oitenta euros) (Proposta n.º 1-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 13/2020: Atribuição de subsídio aos Leões de Portugal, no
âmbito do programa de Bolsas de Estudo do ensino básico, no valor de €
1.500,00 (mil e quinhentos euros) (Proposta n.º 2-S/2020).
Aprovada por unanimidade
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3.3.

Deliberação n.º 14/2020: Atribuição de subsídio, à DEPOIS ASSOCIAÇÃO para
dinamização de Oficina Depois, no valor de € 1.000,00 (mil euros): (Proposta n.º
3-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 15/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de dinamização da oficina artística Poetizar o Urbano,
no quadro do projeto BIP/ZIP em curso na Quinta do Olival, com Ana Sofia da
Costa Café, com um montante máximo de despesa € 1.000,00 (mil euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto de regime
simplificado (Proposta n.º 4-S/2020).
Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 16/2020: Autorizar a celebração de protocolo de estágio
curricular, a celebrar entre Universidade Lusófona de Humanidade e
Tecnologias, a Junta de Freguesia do Lumiar e Mariana Santiago de Magalhães,
aluna da Licenciatura em Serviço Social daquela instituição, nos termos da
respetiva minuta aprovada em anexo, designado como orientadora do estágio
na Junta de Freguesia do Lumiar a Dr.ª Patrícia Martins (Proposta n.º 5-S/2020)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
4.1.

Deliberação n.º: 17/2020: Renovação de contrato de assistência – Volvo – AutoSueco com vigência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, pelo valor de
182,04 (cento e oitenta e dois euros e quatro cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 1-SA/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.2.

Deliberação n.º 18/2020: Aquisição de serviços de transporte, à empresa
Ecotruck Travel, Lda., no valor de € 1.727,80 (mil setecentos e vinte e sete euros
e oitenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 2SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 19/2020: Aquisição de material de desgaste de papelaria e
consumíveis, à empresa Super Livro – Jayantilal Jamnadas, Lda., no valor de €
1.042,40 (mil e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos): (Proposta n.º 3SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 20/2020: Abertura de 1 (um) procedimentos de ajuste direto
(AD n.º 1/2020) para formação de contrato de aquisição de serviços, revestindo
a forma de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade
de tarefa, para execução de tarefas de apoio logístico e administrativo aos
diversos departamentos e que assegure o regular funcionamento daquelas
valências da Freguesia, pelo período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de
2020, com convite a Leandro Rafael Carrilho Novais, com uma despesa mensal
de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) e uma despesa máxima de € 9.000,00
(nove mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 4SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 21/2020: Autorização da dispensa de amamentação solicitada
pela trabalhadora Bruna Paulino da Silva, com efeitos a partir de 22 de janeiro
de 2020, nos termos do artigo 47.º do Código do Trabalho, aplicável pro remissão
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Proposta n.º 1-RH/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.6.

Deliberação n.º 22/2020: Revogação da Deliberação n.º 802/2019, de 1 de
outubro, que por lapso concedia a modalidade de jornada contínua à
trabalhadora Ana Sofia Pereira Andrade, ao invés da dispensa para
amamentação que esta havia requerido, e consequente concessão de
autorização da dispensa de amamentação solicitada, com efeitos a partir de 9 de
outubro de 2019, nos termos do artigo 47.º do Código do Trabalho, aplicável pro
remissão da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Proposta n.º 2RH/2020).
Aprovada por unanimidade

4.7.

Deliberação n.º 23/2020: Autorização para a consolidação da mobilidade na
categoria do trabalhador José Manuel de Sousa Bacelar Ferreira, integrado na
carreira e categoria de Assistente Operacional, oriundo do mapa de pessoal da
Freguesia de Santa Clara (Proposta n.º 3-RH/2020).
Aprovada por unanimidade

4.8.

Deliberação n.º 24/2020: Autorização, por acordo, da mobilidade na categoria
da trabalhadora Maria Dulce Lopes Deus Pimenta Aguiar, integrada na carreira
e categoria de Assistente Operacional, oriunda do mapa de pessoal da Freguesia
do Lumiar, para o Município de Lisboa (Proposta n.º 4-RH/2020).
Aprovada por unanimidade

4.9.

Deliberação n.º 25/2019: Manutenção da mobilidade interna intercategorias 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 2020 (Proposta n.º 5-RH/2019)
Aprovada por unanimidade
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4.10. Deliberação n.º 26/2019: Concessão de mobilidade interna intercarreiras à
trabalhadora Sónia Alexandra Branco Francisco, com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira
e categoria de Técnico Superior, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o
acordo do trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2020 (Proposta n.º 6RH/2019)
Aprovada por unanimidade

4.11. Deliberação n.º 27/2019: Concessão de mobilidade interna intercarreiras à
trabalhadora Luísa Isabel Nunes Ciríaco Gomes, com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a carreira
e categoria de Técnico Superior, pelo prazo de 12 meses, uma vez obtido o
acordo do trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2020 (Proposta n.º 7RH/2019)
Aprovada por unanimidade

4.12. Deliberação n.º 28/2019: Concessão de mobilidade interna intercarreiras à
trabalhadora Helena Maria Amaral Mota Nascimento, com vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, integrada na carreira e categoria de
Assistente Operacional, do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar, para a
carreira e categoria de Assistente Técnico, pelo prazo de 12 meses, uma vez
obtido o acordo do trabalhador e com efeitos a 1 de janeiro de 2020 (Proposta
n.º 8-RH/2019)
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 29/2020: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. para
arranjo e aplicação urgente de vidro laminado em forma de triângulo – Alto da
Faia, com um montante máximo de despesa de € 424,35 (quatrocentos e vinte e
quatro euros e trinta e cinco cêntimos), já com IVA incluído: (Proposta n.º 1EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 30/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. para arranjos
urgentes diversos no JI do Lumiar, com um montante máximo de despesa de €
1.033,20 (mil e trinta e três euros e vinte cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 2-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 31/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. para aquisição de
lâmpadas e balastros do corredor e WC do JI Rocha e Melo, com um montante
máximo de despesa de € 430,50 (quatrocentos e trinta euros e cinquenta
cêntimos), já com IVA incluído: (Proposta n.º 3-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 32/2020: Adjudicação à empresa Tecnoazul, Lda. da reparação
urgente da caldeira da EB Alto da Faia, com um montante máximo de despesa
de € 210,33 (duzentos e dez euros e trinta e três cêntimos), já com IVA incluído:
(Proposta n.º 4-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 33/2020: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893, para aulas de xadrez nos CAF da Quinta do Frades e de São

10

Vicente, de novembro de 2019 a junho de 2020, no valor de 2.400,00€ (dois mil
e quatrocentos euros) (Proposta n.º 1-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
5.6.

Deliberação n.º 34/2019: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de formação no domínio do Teatro, revestindo a forma
de contrato de prestação de serviço em funções pública na modalidade de
avença, que deverá vigorar por um período entre 1 de janeiro a 30 de junho de
2020, que compreenda três horas semanais no Centro de Artes e Formação do
Bairro da Cruz Vermelha, duas horas semanais no CAF de São Vicente, duas horas
semanais no CAF de Telheiras e duas horas semanais na EB 2,3 de Telheiras (Rua
Mário Chicó), a celebrar com Joana Dessain Féria Theotónio Saraiva, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de
4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros), com o valor mensal de € 800,00
(oitocentos euros) a que acresce IVA, se devido, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 2CAF/2019).
Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 35/2020: Aprovar a decisão de adjudicação à celebração de 1
(um) contrato de aquisição de serviços de formação no domínio da dança,
revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções pública, que
deverá vigorar entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2020, com uma hora semanal
de formação no CAF EB 1 Telheiras, a celebrar com Maria Lua Almeida Pinto de
Palma Carreira, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 700,00 (setecentos euros), com um valor mensal de €
100 (cem 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-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.8.

Deliberação n.º 36/2020: Adjudicação à empresa Sociedade Pollux, S.A., para
aquisição de 5 baldes do lixo ecológicos para reciclagem para o CAF da Quinta
dos Frades, com um montante máximo de despesa de € 224,75 (duzentos e vinte
e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), já com IVA incluído: (Proposta n.º 4CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

5.9.

Deliberação n.º 37/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de formação no domínio da dança, revestindo a forma
de contrato de prestação de serviço em funções pública na modalidade de
avença, que deverá vigorar entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2020, sendo uma
hora semanal de formação no CAF da Quinta dos Frades, a celebrar com Patrícia
Zabumba Pinto, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 980,00 (novecentos e oitenta euros), com um valor
mensal de € 140 (cento e quarenta 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 5-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

5.10. Deliberação n.º 38/2020: Autorizar a celebração de protocolo de estágio
curricular, a celebrar entre Escola Profissional Gustavo Eiffel, a Junta de
Freguesia do Lumiar e Diana Sabrino, por período de 100 horas, de 20 de janeiro
a 21 de fevereiro de 2020, nos termos da respetiva minuta aprovada em anexo,
com integração no CAF da Quinta dos Frades (Proposta n.º 6-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
5.11. Deliberação n.º 39/2020: Autorizar a celebração de protocolo de estágio
curricular, a celebrar entre Escola Profissional Gustavo Eiffel, a Junta de
Freguesia do Lumiar e Bruna Pinheiro, por período de 440 horas, de 13 de abril
a 2 de julho de 2020, nos termos da respetiva minuta aprovada em anexo, com
integração no CAF da Quinta dos Frades (Proposta n.º 7-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.12. Deliberação n.º 40/2020: Adjudicação à empresa Continente, para aquisição de
produtos, como águas e alimentação confecionada – CAF BCV, com um
montante máximo de despesa de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros), já com
IVA incluído (Proposta n.º 1-BCV/2020).
Aprovada por unanimidade
5.13. Deliberação n.º 41/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de formação no domínio da expressão musical,
revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções pública na
modalidade avença, que deverá vigorar entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2020,
e compreenda seis horas de formação por semana, no Centro de Artes e
Formação do Bairro da Cruz Vermelha e no CAF da Quinta dos Frades, a celebrar
com Telma Sofia Ramos Pereira, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros),
com um valor mensal de € 600 (seiscentos 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 2-BCV/2020).
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, 8 de janeiro de 2020.

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

