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ATA N.º 8/2014
Aos sete dias do mês de março de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, com a presença do Presidente, da Secretária e dos vogais Eneida Godinho, Pedro
Grilo e Rogério Santos. O Tesoureiro e o vogal Pedro Ângelo justificaram a sua ausência junto do
Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou os membros do Executivo da reunião de trabalho realizada com a Divisão de
Trânsito da PSP, no passado dia 19 de fevereiro, com vista a reforço de articulação entre a Junta de
Freguesia e aquela unidade.
O Presidente deu ainda nota das reuniões de trabalho mantidas desde a última reunião da Junta com os
Inválidos do Comércio, teatroàparte, ISEC, Academia Portuguesa da História, Associação Viver
Telheiras, Associação Raízes, Casa do Concelho de Penacova, Casa do Minho, Associação de
Coletividades do Concelho de Lisboa e Academia Joaquim Xavier Pinheiro. Foi igualmente possível
reunir conjuntamente com a Associação de Residentes de Telheiras e com a Associação Viver
Telheiras, com vista ao desenvolvimento de um projeto de apoio ao comércio local.
Foi igualmente dado nota da reunião com a UIT-Norte e com o Gabinete do Vereador Manuel
Salgado, dando seguimento à preparação da intervenção no Lumiar do projeto “Uma praça em cada
bairro”.
Finalmente, o Presidente relatou os desenvolvimentos recentes do processo de reorganização do
dispositivo da PSP no concelho de Lisboa, que implica segundo dados preliminares o encerramento da
44.ª Esquadra, sita no Lumiar. O Presidente e o Tesoureiro participaram em reunião com o Comando
Metropolitano da PSP, com a Câmara Municipal de Lisboa e com os demais Presidentes de Junta de
Freguesias integradas na 3.ª Divisão, no dia 21 de fevereiro, e o Presidente deu nota dos contactos em
curso por vários residentes no sentido de promover uma petição sobre a matéria.

2.

Reforma Administrativa

O Presidente deu nota ao Executivo do resultado da reunião de trabalho com o Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa quanto à conclusão do processo de preparação do auto de transferência
de competências, tendo dado nota de que foram encontradas soluções para as questões pendentes
sobre transferência de pessoal, identificação de necessidades de manutenção partilhada de
equipamentos e que o balanço final das necessidades financeiras suplementares da Junta de Freguesia
para acomodar as transferências de pessoal e equipamentos (e que serão compensadas pelo Município,
de forma a assegurar o equilíbrio das contas) se cifra na casa dos 50 mil euros.
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Realizaram-se igualmente, no período desde a última reunião, duas reuniões preparatórias da
transferência do posto de limpeza do Lumiar e respetivo pessoal, com a Divisão de Limpeza Urbana
da CML.
Finalmente, o Presidente deu nota de que a assinatura dos autos e a transferência dos equipamentos
está prevista para o próximo dia 10 de março, devendo assegurar-se a visita dos novos serviços e as
boas-vindas ao novo pessoal nos dias imediatamente seguintes.
3.

Comemorações do 25 de abril

O Presidente apresentou dados mais recentes quanto aos eventos a realizar no quadro da programação
do 25 de abril, assentes em parte nas respostas já recolhidas junto das várias coletividades e entidades
sedeadas na Freguesia, e que se combinarão num programa comum com as iniciativas a promover pela
Junta de Freguesia.
Foi ainda dado nota dos contactos já realizados junto da comissão promotora da Associação de
Administração Militar e das instituições sedeadas no Campus do Lumiar (ISEC, ISTE, IPA, Escola
Gustavo Eiffel) com vista a assinalar naquele local as comemorações oficiais do 25 de abril, no dia em
que se assinalam os 40 anos daquela data.
4.

Propostas apresentadas pelo Presidente

4.1. Deliberação n.º 83/2014: Deliberado por unanimidade determinar que a vogal Eneida Godinho
beneficiará do regime de dispensa de exercício de atividade profissional previsto no Estatuto dos
Eleitos Locais e aprovar o procedimento para articulação do mesmo junto da entidade patronal
respetiva (Proposta n.º 3-P/2014).

5.

Propostas do pelouro do Vogal Pedro Ângelo (apresentadas pelo Presidente)

5.1.
Deliberação n.º 84/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias, Empreiteiros,
Lda. colocação de 8 pilaretes metálicos com reposição de calçada circundante da Rua Prof. Mark
Athias, pelo valor de € 172,20 (Proposta n.º 22-EPV/2014).
5.2.
Deliberação n.º 85/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias, Empreiteiros,
Lda. fornecimento e colocação de espelho convexo nas traseiras dos n.os 50 e 52 da Av. Rainha D.
Amélia, pelo valor de € 116,85 (Proposta n.º 23-EPV/2014).
5.3.
Deliberação n.º 86/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a MGA – Manuel Gomes de
Almeida & Filho limpeza e pintura do pavimento, pintura de passadeiras a termoplástico a quente e
policiamento nos seguintes locais: trajeto pedonal ou de bicicleta junto ao interface do Campo Grande,
Rua Prof. Francisco Lucas Pires e Rua Filipe Duarte, pelo valor de € 1.603,31 (Proposta n.º 24EPV/2014).
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6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.
Deliberação n.º 87/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias, Empreiteiros,
Lda. transporte e montagem de palco na Escola Básica 2,3 D. José I, para comemoração do dia da
Escola, pelo valor de € 971,70 (Proposta n.º 25-E/2014).
6.2.
Deliberação n.º 88/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Lupadesign fornecimento
de 60 exemplares do livro “Projeto de Celebração de 40 anos do 25 de abril” para 3 turmas da Escola
do Alto do Lumiar, pelo valor de € 750,00 (Proposta n.º 26-E/2014).
6.3.
Deliberação n.º 89/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Lupadesign fornecimento
de 12 exemplares do livro “Projeto de Celebração de 40 anos do 25 de abril” para 3 turmas da Escola
do Alto do Lumiar, pelo valor de € 150,00 (Proposta n.º 27-E/2014).
6.4.
Deliberação n.º 90/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a César Correia –
Construção Civil, Unipessoal, Lda. substituição de um vidro laminado na cobertura da escada de
caracol na Escola Básica do Lumiar, pelo valor de € 232,47 (Proposta n.º 28-E/2014).
7.

Propostas apresentadas pela Secretária

7.1.
Deliberação n.º 91/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a RV Pro, Lda. animação
musical do Baile de Carnaval, no dia 27 de fevereiro, no Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa
(Proposta n.º 9-S/2014).
7.2.
Deliberação n.º 92/2014: Deliberado por unanimidade adjudicar a Sílaba Original –
Associação Cultural realização do espetáculo “Dona Rosa e os 235 cravos”, no âmbito das
comemorações do 25 de abril, pelo Coletivo de Atores Os Inadaptados, pelo valor de € 500,00
(Proposta n.º 10-S/2014).
7.3.
Deliberação n.º 93/2014: Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento das Férias
Sénior (Proposta n.º 10/A-S/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 ____________________________________
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Secretária _____________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________
Vogal ________________________________________	
  
	
  

