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ATA N.º 11/2015
Ao décimo sétimo dia do mês de março 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 Eneida Godinho, Pedro Grilo e Rogério Santos. O vogal Pedro Ângelo justificou a sua
ausência junto do Presidente.
1.

Intervenção da população

A cidadã Maria das Dores Cunha usou da palavra para se reportar a diversas questões que afetam os
residentes na Urbanização da Quinta de Alvalade, tendo dado nota da resolução da maioria dos
problemas de iluminação pública, da necessidade de limpeza de grafitis, em particular no muro das
traseiras do Hospital Pulido Valente, e do atraso na concretização da zona verde prevista como
contrapartida do empreiteiro pela urbanização. Focou-se ainda, com particular detalhe, nos problemas
que os residentes sentem em dias de jogos no Estádio de Alvalade, devido ao corte de trânsito na rua,
aos problemas de trânsito, aos efeitos da passagem das claques visitantes (em particular nos jogos de
maiores dimensão) e às dificuldades colocadas à creche existente na Rua José Travassos. O Presidente
deu algumas informações quanto ao espaço verde e público, dando nota de que a CML já ativara a
garantia e estaria a preparar o projeto de intervenção, e de que a inauguração das placas toponímicas
iria ter lugar em breve, acompanhada de requalificação das zonas mais carecidas, numa primeira fase.
Quanto aos jogos, a Junta procurará junto da PSP e CML construir uma solução que acautele a
segurança e qualidade de vida dos residentes.
Usou de seguida a palavra a cidadã Maria de Jesus Sousa Monteiro, que solicitou informação relativa
ao projeto “Uma Praça em cada Bairro”, em particular quanto ao impacto na envolvente,
nomeadamente na Rua Prof. Manuel Valadares, tendo sido feito um apanhado do estado da
intervenção pelo Presidente e recolhidos alguns contributos da residente.
2.

Informações

O Presidente deu nota das reuniões mantidas com a ARAL, com a AMBCV, com a vereadora Paula
Marques e com a vereadora Catarina Vaz Pinto, bem como da sua participação em sessão da 2.ª
Comissão da Assembleia Municipal de Lisboa (Economia) para apresentar o projeto de requalificação e
intervenção no Mercado do Lumiar.
3.
3.1.

Propostas apresentadas pelo Presidente
Deliberação n.º 296/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à
celebração de um contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, destinado à conceção e desenvolvimento de processos de gestão do espaço público,
de equipamentos e infraestruturas na área da Junta de Freguesia do Lumiar;
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em funções públicas,
na modalidade de avença, a celebrar com Nuno Henrique de Sousa Rosa Tamm Gomes,
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por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 10.800,00, mais IVA, se devido,
de 1 de abril até 31 de dezembro de 2015 (Proposta n.º 27-P/2015);
4.

Propostas apresentadas pela Secretária

4.1.

Deliberação n.º 297/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à Moremóvel, o
fornecimento de mobiliário para a Universidade da Terceira Idade, pelo valor de € 842,01
(Proposta n.º 28-S/2015).

4.2.

Deliberação n.º 298/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à Elite View, Lda a
reparação do toldo da Universidade da Terceira Idade, pelo valor de € 123,00 (Proposta n.º 29
-S/2015).

4.3.

Deliberação n.º 299/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a NS Meios a a aquisição
de 250 camisolas no âmbito do BIP ZIP + perto, pelo valor de € 799,50 (Proposta n.º 30S/2015).

4.4.

Deliberação n.º 300/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Top Frio Soluções de
Climatização a instalação de um comando para o AC da Universidade da Terceira Idade, pelo
valor de € 97,17 (Proposta n.º 31-S/2015).

5.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

5.1.

Deliberação n.º 301/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a TESEL Sistemas de
Segurança a assistência técnica ao alarme do Mercado do Lumiar, pelo valor de € 39,87
(Proposta n.º 71-T/2015).

5.2.

Deliberação n.º 302/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a M. Vieira, Unipessoal
Lda, a aquisição de 100 coletes refletores com impressão Junta de Freguesia do Lumiar, pelo
valor de € 426,81 (Proposta n.º 72-T/2015).

6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

6.1.

6.2.

Deliberação n.º 303/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Académico
Clube de Ciências para apoio à modalidade de futsal, no valor de € 2.400,00 (Proposta n.º
12-D/2015).
Deliberação n.º 304/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Recreativo
Águias da Musgueira para apoio à modalidade de futebol 11, no valor de € 5.000,00
(Proposta n.º 13-D/2015).
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6.3.

Deliberação n.º 305/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio à Academia Musical
1º de Junho de 1893 para à modalidade de basquetebol, no valor de € 2.800,00 (Proposta n.º
14-D/2015).

6.4.

Deliberação n.º 306/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas Vias
Empreiteiros, Lda a pavimentação do passeio do lado oposto ao Centro Social da Musgueira
em calçada, na Rua Maria Albertina, calcetar 3 caleiras vazias marcação de estacionamento e
delimitação de área de contentores de lixo na Rua Maria Carlota, pelo valor de € 11.280,97
(Proposta n.º 66-EPV/2015).

7.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

7.1.

Deliberação n.º 307/2015: Deliberado por unanimidade atribuir subsídio ao Agrupamento
de Escolas do Alto do Lumiar para apoio à visita de estudo dos alunos da Escola D. José I
no dia 17/04/15, pelo valor de € 348,00 (Proposta n.º 87-E/2015).

7.2.

Deliberação n.º 308/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Isidoro Duarte o
aluguer de autocarro para os dias 25, 27 de março e 28 de abril para transporte de crianças
dos JIs a visitas ao Museu da Eletricidade e ao Oceanário, pelo valor de € 420,00 (Proposta
n.º 88-E/2015).

7.3.

Deliberação n.º 309/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de 1 (um)
procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas para a substituição
do pavimento do refeitório do Jardim de Infância do Lumiar, por ajuste direto com o máximo
de despesa de € 4.915,00 acrescido de IVA, aprovando o convite à empresa Perfeito
Perímetro – Construções Lda. (Proposta n.º 89-E/2015).

7.4.

Deliberação n.º 310/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Zero Comportamento,
a atividade um filminho vai à Escola a realizar na Componente de Apoio à Família Quinta dos
Frades, pelo valor de € 4380,00 (Proposta n.º 90-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.
	
  

	
  

Presidente Pedro Delgado Alves

___________________________________________________
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Secretária Patrocínia César

___________________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

___________________________________________________

Vogal Eneida Godinho

___________________________________________________

Vogal Pedro Grilo

___________________________________________________

Vogal Rogério Santos

___________________________________________________

	
  
	
  

