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ATA N.º 43/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 18 de outubro de 2018
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, no Centro de Artes e
Formação da Junta de Freguesia do Lumiar, no Bairro da Cruz Vermelha, sito na Rua
Maria Margarida, na 54.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros do executivo, 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. Intervenções do público

1.1. Atenta a natureza descentralizada da reunião, estiveram presentes vários
residentes do território do Alto do Lumiar, em particular do Bairro da Cruz Vermelha e
das zonas da Alta de Lisboa Centro e Sul, entre outras, bem como alguns residentes da
Freguesia vizinha de Santa Clara.
1.2. Alguns dos moradores colocaram questões relativas ao processo de realojamento
do Bairro da Cruz Vermelha, nomeadamente quanto à data de conclusão do novo bairro
e ao processo de indicação de preferências dos residentes. O Presidente deu nota de
que a construção já arrancou, estimando-se uma duração de cerca de 18 meses, e que
as escolhas manifestadas pelas pessoas (realojamento no bairro novo, realojamento
noutro local no Lumiar ou realojamento noutro bairro da cidade) iriam ser terminadas
pela GEBALIS e CML. O Presidente indicou que apenas a questão de quem já tinha
adquirido a propriedade das casas é que ainda estava a ser avaliada.
1.3. Vários residentes colocaram questões relativas a situações de ocupações abusivas
de habitação municipal, em que, nalguns casos, já teria havido notificação pelos serviços
municipais para a sua desocupação. O Presidente deu nota de que a Junta de Freguesia
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acompanha através dos seus serviços sociais e jurídicos todos os residentes que
requerem apoio, que auxilia a realização de candidaturas e que tem respostas de
emergência habitacional urgente, articuladas com a CML e com a Santa Casa da
Misericórdia. Para além disso, o Presidente solicitou a todos os interessados que
marcassem diretamente atendimento consigo e/ou com a assistente social da Freguesia
(tendo sublinhado que muitos dos presentes já o tinham feito e eram já acompanhados),
para avaliação da situação e atualização dos dados. Para os vários residentes na
Freguesia de Santa Clara que estavam presentes, foi também dado nota de que no final
da reunião lhes seriam fornecidos mais elementos para assegurar acompanhamento
social e que, de qualquer forma, poderiam igualmente marcar atendimento.
1.4. Foram igualmente colocadas questões relativas ao processo de criação de uma
resposta nova na área das dependências, no âmbito do programa de resposta integrado,
tendo vários dos residentes presentes manifestado preocupação com a ideia de uma
sala de consumo vigiado. O Presidente deu nota de que o objetivo do programa era o
de assegurar que todos os consumos que se realizam a céu aberto sejam retirados da
rua e da envolvente das escolas e zonas afetas à população jovem do bairro (a CAI da
SCML, o CAF da JFL ou Centro Social da Musgueira) e que as pessoas em situação de
dependência possam ser acompanhadas e integradas em programas de reabilitação. Foi
igualmente explicada a localização prevista para o equipamento (longe de
estabelecimentos de ensino e de zonas sensíveis e habitacionais) e que o mesmo integra
apoio social, psicológico, de enfermagem, clínico e de reintegração). Adicionalmente, foi
também dado nota de que está previsto o arranque para 2019 da construção da nova
esquadra do bairro, mantendo em funcionamento os 4 eixos definidos pela Comissão
Social de Freguesia para o problema: melhorias urbanísticas, prevenção dos jovens,
intervenção das forças de segurança e resposta para as pessoas em situação de
dependência.
1.5. Foram ainda remetidas inúmeras questões sobre higiene urbana e falhas na recolha,
necessidade de criação de passagens de peões acessíveis e identificação de zonas de
risco de velocidade excessiva nalguns arruamentos, de que o executivo tomou nota para
articular com a Câmara Municipal a sua solução.
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2. Informações

2.1. O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas desde a última reunião
com a Associações de Pais da Quinta dos Frades e do Jardim-de-Infância e 1.º Ciclo de
Telheiras, com a MemoShoá, com a Comunidade Hindu de Portugal.
2.2. Foi igualmente dado nota do descerramento das placas toponímicas em Telheiras
da Rua Konrad Adenauer e do Largo Willy Brandt, em cerimónia realizada a 3 de outurbo,
Dia da Unidade Alemã, que contou com a presença do Embaixador da República Federal
da Alemanha, Christoph Weil, e da Vereadora Catarina Vaz Pinto.
2.3. O Presidente e o executivo saudaram ainda o lançamento da primeira pedra da
construção do novo Bairro da Cruz Vermelha, realizada na semana anterior, a 8 de
outubro, com a presença do Presidente da CML e da Vereadora Paula Marques.
2.4. O Presidente deu ainda nota da realização da cerimónia de entrega de diplomas de
conclusão do ensino secundário dos alunos da Escola Secundária do Lumiar, no passado
dia 10 de outubro e foi avaliada também a edição de 2018 do Fórum Fantástico, acolhido
na Biblioteca Orlando Ribeiro e no respetivo auditório.
2.5. O executivo fez o balanço da passagem do furacão Leslie por Lisboa, que determinou
uma ativação extraordinária de meios e de prevenção acrescida pela proteção civil em
articulação estreita com as Freguesias da cidade, tendo sido registados apenas danos de
menor dimensão atentar a passagem da tempestade mais a norte.
2.6. Finalmente, o Presidente deu nota sintética das conclusões da reunião de
esclarecimento e consulta pública com a população de Telheiras a respeito da ativação
da Zona de Estacionamento de Duração Limitada, realizada no dia 16 com a presença da
EMEL, nomeadamente no que respeita à calendarização e implementação de zonas
reservadas a residentes.
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3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 622/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, para aquisição
de um quadro de porcelana branca com caixilho de alumínio 16x16mm, à
empresa BY SOMETHING MORE, UNIPESSOAL, LDA. (NIF: 514959789), pelo
preço de € 172,51 (cento e setenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos), já
com IVA incluído (Proposta n.º 6-UTIL/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 623/2018: Autorização da consolidação definitiva de mobilidade
interna da trabalhadora Sónia Maria Antunes Silva, do mapa de pessoal da Junta
de Freguesia do Lumiar para a Câmara Municipal da Lourinhã, com efeitos a 1 de
novembro de 2018: (Proposta n.º 28-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 624/2018: Aprovação da decisão de autorização da mobilidade
interna da trabalhadora Margarida da Conceição Teixeira de Freitas Ribeiro, do
mapa de pessoal da Junta de Freguesia do Lumiar para a Câmara Municipal de
Lisboa, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2018 (Proposta n.º 29RH/2018).
Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 625/2018: Aprovação da decisão de solicitar o acordo da Junta
de Freguesia de Santa Clara para a concretização da situação de mobilidade
requerida pela trabalhadora Carla Maria Canha Dias Ferreira (Proposta n.º 30RH/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.5.

Deliberação n.º 626/2018: Abertura de sorteio tendo em vista a atribuição de
lugares de venda ambulante ocasional (Finados), de 29 de outubro a 4 de
novembro, junto à entrada principal do cemitério do Lumiar, para venda de
flores, castanhas assadas e velas, nos termos propostos na minuta de aviso do
sorteio que consta em anexo à presente proposta (Proposta n.º 22-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º 627/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, para prestação
de serviço de Maestrina no Grupo Coral da UTIL – 2h semanais pelo período de
11 de outubro até 13 de dezembro de 2018, com ANA CRISTINA SAMPAIO
CAMPOS COSTA, (NIF: 189759712), por Ajuste Direto Simplificado, com um
montante máximo de despesa de até € 900,00 (novecentos euros), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 7-UTIL/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 628/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, para aquisição
de uma impressora HP Laserjet Por M452NW27PPM a cores, à empresa
PAUSEDOMAIN, LDA. (NIF: 513915427), pelo valor de € 301,34 (trezentos e um
euros e trinta e quatro cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 8UTIL/2018).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º: 629/2018: Aprovação da decisão de aquisição de serviços para
animação musical e apoio técnico de luzes e som para o evento Baile de Outono
no Lar Militar CVP à empresa R.V.Pro – Produção Edição Audio, Lda., no valor
de € 922,50 (novecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) já com IVA
incluído: (Proposta n.º 75-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
5.1.

Deliberação n.º 630/2018: Aprovação da decisão de aquisição de toners para
todas as valências da Junta de Freguesia, à empresa Global One – Informática
de Consumo, Lda., no valor de € 100,37 (cem euros e trinta e sete cêntimos) já
com IVA incluído (Proposta n.º 42-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 631/2018: Aprovação da decisão de colocação de 3 pilaretes
metálicos, na Rua Duarte Vidal, junto à creche B.A.BA, à empresa Roadwork –
Construções e Obras Públicas, Lda., no valor de € 64,58 (sessenta e quatro euros
e cinquenta e oito cêntimos) já com IVA incluído (Proposta n.º 47-EPV/2018)
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º: 632/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de acompanhamento de crianças dos Jardins
de Infância da área da freguesia do Lumiar, com Vânia Rita Perdigão dos Santos,
pelo preço de € 3.200,00 (três mil e duzentos euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor – AD 25/2018: (Proposta n.º 178-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º: 633/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de acompanhamento de crianças dos Jardins
de Infância da área da freguesia do Lumiar, com Ana Luísa Alvega Polaco, pelo
preço de € 3.000,00 (três mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor – AD
26/2018: (Proposta n.º 179-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.3.

Deliberação n.º 634/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de acompanhamento de crianças dos Jardins
de Infância da área da freguesia do Lumiar, com Daniela Sofia Rocha Morais,
pelo preço de € 3.000,00 (três mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
– AD 28/2018 (Proposta n.º 180-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 635/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de acompanhamento de crianças dos Jardins
de Infância da área da freguesia do Lumiar, com Florbela Almeida Vieira Silva,
pelo preço de € 3.000,00 (três mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
– AD 29/2018 (Proposta n.º 181-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 636/2018: Adjudicação à TECNOPROGRESSO, LDA. para
reparação da cobertura das claraboias e algerozes do telhado da Escola Padre
Rocha e Melo, no valor de € 1.553,37 (mil, quinhentos e cinquenta e três euros
e trinta e sete cêntimos), já com IVA incluído, perfazendo o total de € 1.016,60
(mil e dezasseis euros e sessenta cêntimos) já com IVA incluído (Proposta n.º
182-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 637/2018: Adjudicação à VIDRARTE DE BENFICA MÁRIO DE
JESUS & ARLETE FILIPE, LDA. para aquisição de vidros para a Escola Básica Quinta
dos Frades, no valor de € 1.128,65 (mil, cento e vinte e oito euros e sessenta e
cinco cêntimos), já com IVA incluído, perfazendo o total de € 1.016,60 (mil e
dezasseis euros e sessenta cêntimos) já com IVA incluído (Proposta n.º 183E/2018).
Aprovada por unanimidade
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7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 638/2018: Atribuição de um subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893, para apoio ao funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo do
Alto da Faia, relativo ao mês de outubro de 2018, no montante de € 1.100,00
(mil e cem euros) (Proposta n.º 78-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 639/2018: Atribuição de um subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira, para apoio às atividades desportivas no âmbito do desenvolvimento
da modalidade de Futsal11 – 201//2019, no montante de € 5.000,00 (cinco mil
euros): (Proposta n.º 79-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.3.

Deliberação n.º 640/2018: Atribuição de subsídio a várias associações referidas
na tabela infra, para apoio ao pagamento dos monitores dos centros de treinos
relativo a setembro de 2018, com um montante máximo de despesa de €
5.056,80 (cinco mil e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos) (Proposta n.º
80-D/2018).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893

Ginástica

540,00 €

196,80 €

Karaté

180,00 €

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

Xadrez
Judo

180,00 €

180,00 €
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Académico Clube de Ciências
Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Futsal

Futsal

Voleibol

Boxe e
Futebol 11
Ténis de
Mesa

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Atletismo

Judo Clube de Lisboa

Andebol
Judo

360,00 €

180,00 €

180,00 €

720,00 €
180,00 €

540,00 €

540,00 €

180,00 €

180,00 €

Aprovada por unanimidade

7.4.

Deliberação n.º 641/2018: Adjudicação à YASUKE CORPORATION – Sucursal em
Portugal, para apoio ao desenvolvimento das modalidades de Boxe e Kicboxing,
no valor de € 1.476,00 (mil, quatrocentos e setenta e seis euros), já com IVA
incluído (Proposta n.º 81-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.5.

Deliberação n.º 642/2018: Adjudicação à PERFORMED, LDA. para aquisição de
100 exames médico-desportivos para disponibilizar às coletividades da
Freguesia, no valor de € 850,00 (oitocentos e cinquenta euros), já com IVA
incluído (Proposta n.º 82-D/2018).
Aprovada por unanimidade
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8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1.

Deliberação n.º 643/2018: Adjudicação à MINIAUTO SIMÕES & MARTINS, LDA.
para reparação da viatura matrícula: 99-29-UP, no valor de € 1.661,12 (mil
seiscentos e sessenta e um euros e doze cêntimos), já com IVA incluído (Proposta
n.º 47-LHU/2018).
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, 18 de outubro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

