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ATA N.º 1/2014
Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a Junta de
Freguesia do Lumiar, com a presença de todos os seus membros.
1.

Informações

1.1.

O Presidente informou o executivo das atividades realizadas desde o início do ano de 2014,
com destaque para o concerto de Ano Novo do grupo coral Gospel Collective, realizado no
Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, no dia 5 de janeiro, e para a presença na Junta de
Freguesia de um grupo de cantares das Janeiras do Centro Social da Musgueira.

1.2.

O Presidente recordou aos membros do executivo a realização do tradicional Jantar de
confraternização de Reis com os membros da Assembleia de Freguesia, a realizar no próximo
dia 16 de janeiro no Restaurante “Toledo”.

1.3.

O Presidente informou ainda o executivo dos preparativos para o Congresso da ANAFRE,
que se realiza de 31 de janeiro a 2 de fevereiro em Aveiro, tendo sido determinado que, para
além do Presidente da Junta e da Presidente da Assembleia de Freguesia (delegados com
direito de voto), a delegação da Freguesia do Lumiar integraria ainda a Secretária e o
Tesoureiro.

1.4.

Finalmente, ficou determinado proceder a nova organização de procedimentos para reuniões
da Junta de Freguesia do Lumiar, a organizar numa primeira fase através de despacho do
Presidente.

2.

Reforma Administrativa

2.1.

O Presidente informou os membros do executivo do andamento dos trabalhos da reforma
administrativa, nomeadamente dos trabalhos em curso na Assembleia Municipal de Lisboa em
torno das duas deliberações daquele órgão respeitantes à transição de pessoal e à definição de
quais as missões e equipamentos estruturantes para a cidade e que não seria objeto de
transferência para as juntas. No quadro dos trabalhos das Comissões da Assembleia Municipal
que acompanham a matéria (1.ª e 5.ª Comissões) foi solicitado e remetido parecer da Junta de
Freguesia do Lumiar, elaborado e subscrito pelo Presidente, após recolha de elementos junto
do advogado, e que se anexa à presente ata.

2.2.

Na sequência da discussão sobre a reforma administrativa, a Câmara propôs às várias partes
envolvidas a subscrição de um acordo tripartido, assegurando a transição de pessoal do
Município para as Freguesias. A Junta de Freguesia do Lumiar deliberou por unanimidade que
subscreveria o Acordo Tripartido com a Câmara Municipal de Lisboa, os sindicatos aderentes
e as demais Freguesias da cidade, em vias de negociação, de forma a assegurar os direitos dos
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trabalhadores do município que transitam para as Freguesias, bem como a extensão do seu
quadro funcional ao pessoal atualmente em funções nas Freguesias (vide infra Deliberação n.º
2/2014).
2.3.

Com vista a assegurar o período transitório que medeia a passagem de competências para as
Juntas, o Presidente solicitou a todos os membros do Executivo a realização de um balanço do
período de vigência dos contratos para apurar de eventuais necessidades adicionais de
prorrogação dos mesmos até à conclusão da reforma.

3.

Propostas apresentadas pelo Presidente

3.1.

Deliberação n.º 1/2014: Deliberado por unanimidade renovar a nomeação do funcionário
Paulo César Lopes Ribeiro como Coordenador Técnico (Proposta n.º 1-P/2014).

3.2.

Deliberação n.º 2/2014: Deliberado por unanimidade a adesão ao Acordo Tripartido entre
Câmara Municipal, Sindicatos e Juntas de Freguesia, no âmbito da reforma administrativa da
cidade (Proposta n.º 2-P/2014).

3.3.

Deliberação n.º 3/2014: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de € 400,00, a cada
um dos seguintes Coros, pela participação no Concerto de Natal (Proposta n.º 1-C/2014):
− Academia Musical 1.º de Junho de 1893;
− Lumen Artis;
− Pais dos Colégios Planalto e Mira Rio;
− Clube Portugal Telecom;
− Sporting Clube de Portugal;
− Associação de Residentes de Telheiras;
− Santo Inácio;
− Colégio de Santa Doroteia;
− Magis.

3.4.

Deliberação n.º 4/2014: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à Associação de
Residentes de Telheiras para apoio pela participação no Concerto Solidário Neon Sun+Clima,
no valor de € 350,00 (Proposta n.º 2-C/2014).

3.5.

Deliberação n.º 5/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Oeste Troféu fornecimento
de 50 medalhões da Junta e respetivo estojo, pelo valor de € 615,00 (Proposta n.º 3-C/2014).

4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1
Deliberação n.º 6/2014: Deliberado por unanimidade aprovar o abate dos seguintes bens
móveis do património da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 1-T/2014):
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NÚMERO
48
455
504
528
1015
1016
1017
1130
1316
1320
1513

DESIGNAÇÃO
Telefone
Armário de Madeira de parede
Computador
Computador
Leitor de cassetes
Amplificador
Leitor de cd’s
Mesa em fórmica
Fogão
Frigorífico
Berbequim

5.2.
Deliberação n.º 7/2014: Deliberado por unanimidade aprovar a contratação de serviços de
apoio informático a Bruno Ricardo Pereira (Proposta n.º 2-T/2014)

5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1.
Deliberação n.º 8/2014: Deliberado por unanimidade contratar, em regime de contrato de
prestação de serviços, na modalidade de avença, a empresa TíliasCoop, CRL, para prestação de
serviços de manutenção das áreas ajardinadas do Centro de Artes e Formação, no período de fevereiro
a dezembro de 2014, pelo valor mensal de 170,00, isento de IVA, num total de 1.870,00,00, isento de
IVA (Proposta n.º 1-EPV/2014).

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.
Deliberação n.º 9/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a César Correia – Construção
Civil, Unipessoal, Lda. execução de várias reparações na Escola Básica de Telheiras, pelo valor de €
4.083,60 (Proposta n.º 1-E/2014).
6.2.
Deliberação n.º 10/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a César Correia –
Construção Civil, Unipessoal, Lda. execução de várias reparações na Escola Básica Padre José Manuel
Rocha e Melo, pelo valor de € 2.410,80 (Proposta n.º 2-E/2014).
6.3.
Deliberação n.º 11/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a César Correia – Construção
Civil, Unipessoal, Lda. execução de várias reparações no Jardim-de-infância da Escola Básica Padre
José Manuel Rocha e Melo, pelo valor de € 1.912,62 (Proposta n.º 3-E/2014).
6.4.
Deliberação n.º 12/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a César Correia –
Construção Civil, Unipessoal, Lda. fixação de um quadro na Escola Básica Dr. Nuno Cordeiro
Ferreira, pelo valor de € 43,05 (Proposta n.º 4-E/2014).

4	
  
	
  

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu Patrocínia
César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.

Presidente ____________________________________
Secretária _____________________________________
Tesoureiro ____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________	
  
	
  

