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ATA N.º 3/2014
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, no salão do
Centro Social da Musgueira, sito na Rua Maria Margaria n.º 6, reuniu-se a Junta de Freguesia do
Lumiar, em sessão pública, com a presença de todos os seus membros.

1.

Informações

Como elemento de enquadramento da intervenção do público, o Presidente Pedro Delgado Alves deu
nota do estado do procedimento de transferência de competências da Câmara Municipal para as
Juntas de Freguesia (em particular nas áreas da limpeza urbana, espaços verdes, equipamentos
escolares e culturais e mercado), e que conhecera no próprio dia aprovação de documentos
estruturantes na Assembleia Municipal, apresentando o calendário de execução da mesma e dando
nota do processo negocial em curso com os sindicatos, passando de imediato a palavra aos cidadãos
presentes na sala.

2.

Intervenção do público

Usaram em primeiro lugar da palavra os representantes da Administração do Condomínio da Praça
Central de Telheiras, dando nota da evolução dos problemas com a manutenção do espaço ajardinado
inserido naquele complexo habitacional e comercial. Os residentes deram nota da degradação daquele
espaço que se desencadeou com o arranque do processo de extinção da EPUL, relatando as diversas
dificuldades em encontrar com a Câmara Municipal uma solução satisfatória para a regulação da
intervenção naquele espaço, atendendo ao facto de a manutenção do mesmo sempre ter cabido àquela
empresa, de o espaço estar aberto à população sem qualquer restrição e de dispor de infraestruturas
públicas desde a sua inauguração. Acresce ainda que as atividades comerciais naquele local sempre
foram objeto de licenciamento de utilização do espaço público, tendo a CML dotado o espaço de
designação toponímica.
O Presidente deu nota da abertura de uma possibilidade de solução do problema com a passagem da
responsabilidade dos espaços verdes para a esfera da Freguesia, havendo apenas que articular, com a
Administração, um instrumento jurídico que habilite a intervenção da Freguesia naquele espaço.
Os representantes da Administração deram ainda nota de outros problemas decorrentes da partilha de
espaços públicos e privados na área de implantação daquele edificado, nomeadamente no que respeita
ao parque de estacionamento, à presença da EPUL enquanto condómino e a necessidades de
manutenção do sistema hidráulico e de escoamento de águas.
Usou de seguida da palavra João Tito Basto, vice-presidente da Associação de Residentes do Alto do
Lumiar (ARAL) que frisou a necessidade de atender, na futura assunção de competências de limpeza
urbana pela Junta de Freguesia, à existência de necessidades distintas de limpeza urbana, mesmo em
zonas aparentemente homogéneas de um ponto de vista da malha urbana em que se inserem. Deu nota
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também das necessidades de segurança sentidas na Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar (antiga D. José I),
e da carência de obras naquele estabelecimento de ensino. De seguida, referiu-se ainda às alterações
recentes ao Plano de Urbanização da Alta de Lisboa (PUAL) e à atenção que tem de continuar a
merecer a previsão de espaços desportivos, nomeadamente da instalação futura do campo de rugby
submetido ao Orçamento Participativo.
O Presidente da ARAL, José Almeida, usou ainda da palavra para se referir aos investimentos
necessários e em falta em matéria de transportes, sublinhando a eventual necessidade de
prolongamento da linha de metro para abarcar o território. O Presidente secundou a necessidade de
reforço de transportes na Alta de Lisboa, em particular o reforço de carreiras e horários da Carris, mas
deu nota também da dificuldade em obter financiamento para obras de custo elevado como são as de
prolongamento do metro e que a opção mais viável e já idealizada no programa de Governo da cidade
para servir a coroa externa do concelho, passa pela aposta em transporte por via de metro ligeiro de
superfície.

2.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

2.1.
Deliberação n.º 23/2014: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Recreativo Águias
da Musgueira para apoio às atividades desportivas de Futebol 11, no valor de € 1.500,00 (Proposta n.º
D-1/2014).
2.2.
Deliberação n.º 24/2014: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Académico Clube
de Ciências para pagamento ao funcionário do Polidesportivo do Alto da Faia, relativo aos meses
janeiro, fevereiro março e abril de 2014, no valor de € 1.800,00 (Proposta n.º D-2/2014).
2.3.
Deliberação n.º 25/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Tíliascoop, CRL limpeza
do pavimento, das papeleiras e lavagem do pavimento dos parques infantis protocolados com a
Câmara Municipal de Lisboa e que não se encontram nas áreas ajardinadas: Ruas Frederico George,
Prof. Francisco Gentil e Prof. Mark Athias, pelo valor total de € 945,00 (Proposta n.º EPV-7/2014).
2.4.
Deliberação n.º 26/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Tíliascoop, CRL limpeza
dos equipamentos dos parques infantis protocolados com a Câmara Municipal de Lisboa e que não se
encontram nas áreas ajardinadas: Ruas Frederico George, Prof. Francisco Gentil e Prof. Mark Athias,
pelo valor total de € 324,00 (Proposta n.º EPV-8/2014).
2.5.
Deliberação n.º 27/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Tíliascoop, CRL
manutenção dos espaços ajardinados junto aos n.os 130, 146 e 182 da Rua Prof. Bento Jesus Caraça, e
junto aos n.os 10, 12 e 14 da Rua Raul Mesnier du Ponsard, de fevereiro a abril de 2014, pelo valor total
de € 1.125,00 (Proposta n.º EPV-9/2014).

3.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

3.1.
Deliberação n.º 28/2014: Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento de
Funcionamento da Componente de Apoio à Família (Proposta n.º E-8/2014).
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3.2.
Deliberação n.º 29/2014: Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento de
Funcionamento do Centro de Artes e Formação (Proposta n.º E-9/2014).

4.

Propostas apresentadas pela Secretária

4.1.
Deliberação n.º 30/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Atelier Gastronómico
fornecimento de 200 almoços volantes, no âmbito da cerimónia da abertura do ano letivo da UTIL,
pelo valor total de € 2.460,00 (Proposta n.º S-2/2014).
4.2.
Deliberação n.º 31/2014: Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento dos Passeios
Mensais para a População Sénior do Lumiar (Proposta n.º S-3/2014).

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 ________________________________________	
  
	
  

