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ATA N.º 8/2015
Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do Tesoureiro e
dos vogais Pedro Ângelo, Pedro Grilo, Rogério Santos. A vogal Eneida Godinho justificou a sua
ausência junto do Presidente.
1.

Intervenção da população

Usou da palavra o cidadão José Carlos Reis Cardoso, no ponto da ordem de trabalhos dedicado às
intervenções da população, que veio solicitar a intervenção da Junta de Freguesia junto da Câmara
Municipal de Lisboa para que esta proceda a reparações no pavimento das Ruas Jaime Lopes Dias e
Garcia de Resende. O Presidente deu nota do estado de revisão do plano de repavimentação da cidade
e informou ainda que já foi transmitido o estado as ruas em questão à CML na correspondência que
regularmente é remetida quanto à conservação do betuminoso da Freguesia.

2.

Informações

O Presidente deu nota ao executivo da realização da sessão pública de discussão do loteamento
proposto pela ESTAMO para o terreno “Maria Droste”, no território da Freguesia de Carnide, que se
realizou no dia 20 de fevereiro, no auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, e que contou,
para além de si próprio, do Tesoureiro e do vogal Pedro Grilo, com a presença do vereador de
Urbanismo (Manuel Salgado) e do Presidente da Junta de Freguesia de Carnide (Fábio Sousa). O
Arquiteto responsável pelo projeto (João Pedro Falcão Campos) procedeu à sua apresentação,
seguindo-se período de debate com intervenções das associações de residentes, de várias
administrações de condomínios e de vários residentes de Telheiras (do lado Lumiar e Carnide). O
vereador Manuel Salgado informou do prolongamento da discussão pública e da disponibilização para
consulta online do estudo de tráfego realizado pelo promotor do loteamento.
O vogal do Desporto deu ainda algumas informações sobre o decurso das Olisípiadas.

3.
3.1.

Propostas apresentadas pelo Presidente
Deliberação n.º 220/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de revisão da
delegação de competências da Junta de Freguesia do Lumiar, com vista a assegurar a
eficiência na gestão da Junta de Freguesia do Lumiar e a adequação do instrumento de
delegação de competências às novas atribuições da Freguesia decorrentes da reforma
administrativa da cidade de Lisboa (Proposta n.º 18-P/2015);
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3.2.

Deliberação n.º 221/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de prestação de aquisição de serviços de consultadoria técnica
destinado à conceção, o desenvolvimento, implementação, monitorização e acompanhamento
do sistema de gestão da qualidade das atividades do serviço de higiene e limpeza urbana da
Junta de Freguesia do Lumiar;
Aprovar a abertura de procedimento de formação de contrato de prestação de serviços de
consultadoria técnica, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 6.000,00,
mais IVA, se devido, de 1 de março até 31 de dezembro de 2015;
Aprovar as peças do procedimento e aprovar o convite a Megaqualidade – Serviços de
Consultadoria, Lda (Proposta n.º 19-P/2015);

3.3.

Deliberação n.º 222/2015: Deliberado por unanimidade autorizar o pedido de mobilidade
da trabalhadora Lúcia Maria Velada Prezado, Assistente Técnica do quadro da Freguesia de
Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz, para o exercício de funções na Junta de
Freguesia do Lumiar;
Solicitar o acordo da Junta de Freguesia de Monsaraz para a concretização da situação de
mobilidade requerida pela trabalhadora (Proposta n.º 20-P/2015);

3.4.

Deliberação n.º 223/2015: Deliberado por unanimidade indeferir o pedido de licenciamento
de esplanada e estrado para a Alameda das Linhas de Torres, formulado por “A Padaria
Portuguesa CQ – Atividades hoteleiras, Lda”, no âmbito do processo nº 1239/LZ/2015 (Proposta
n.º 1-L/2015);

4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 224/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Fernando Damião –
Reclamos Luminosos, Lda o fornecimento e aplicação de diversos materiais no Mercado
Municipal, pelo valor de € 1.389,90 (Proposta n.º 63 -T/2015).

5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 225/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável, aprovar a
decisão de contratar e convidar a apresentar proposta a empresa Somague Engenharia, SA
para a aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços públicos ajardinados da
freguesia do Lumiar (Proposta nº 42-EPV/2015).

5.2.

Deliberação n.º 226/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável, aprovar a
decisão de contratar e convidar a apresentar proposta a empresa Meristema, Lda para a
aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços públicos ajardinados e
expetantes da freguesia do Lumiar (Proposta nº 43-EPV/2015).
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6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 227/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Continente Hipermercados a aquisição de alimentos para os lanches e atividades de culinária do CAF
(Centro de Artes e Formação), pelo valor de € 300,00 (Proposta n.º 64-E/2015).

6.2.

Deliberação n.º 228/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a RAF ART –
Produções Artísticas Unipessoal, Lda o ateliê de personalização de t-shirts a realizar nas
férias da Páscoa no CAF (Centro de Artes e Formação), pelo valor de € 250,00 (Proposta n.º
65-E/2015).

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.
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