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ATA N.º 5-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 21 de novembro de 2017
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, no Salão Nobre da
respetiva sede, sita na Alamedas das Linhas de Torres, n.º 156, na 5.ª reunião do
mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva,
tendo a vogal Elsa Fragata justificado a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Intervenção do público
1.1.

Usou da palavra o residente Fernando Boto, que saudou o novo executivo,
desejando-lhe um bom mandato, colocando as seguintes questões:
a) Concluída a obra de requalificação do centro do Lumiar enquadrada no
programa “Uma Praça em Cada Bairro”, importa avaliar a sinalização
vertical, nomeadamente a que define os sentidos de circulação no troço
inicial da Rua Alexandre Ferreira;
b) Adicionalmente, importará avaliar da necessidade de colocação de
passadeira na Estrada do Desvio, que corresponda aos locais de
atravessamento dos peões, tendo em conta os circuitos mais utilizados
por estes;
c) Seria relevante ponderar maior espaçamento entre os baloiços do novo
parque infantil, de forma a evitar riscos de alguém poder ser atingido com
baloiço em movimento.
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1.2.

O Presidente agradeceu em nome do executivo a saudação e deu nota de que a
avaliação da sinalização vertical e horizontal está ainda em curso, sendo até
provável que se registem alterações decorrentes das experiências e ocorrências
dos primeiros meses. Quanto ao parque infantil, apenas se encontra em falta a
colocação de placa sinalizadora de informações sobre a sua manutenção e
contactos de emergência, sendo as distâncias entre equipamentos a
regulamentar.

2. Informações
2.1.

O Presidente informou o executivo do resultado do sorteio das Marchas
Populares para 2018, que ditou o regresso da Marcha do Lumiar à competição,
tendo para o efeito já sido marcada reunião de trabalho com a direção da
Academia 1.º de Junho de 1893, entidade organizadora da marcha. O executivo
endereçou a saudação pelo resultado à Academia.

2.2.

O Presidente informou ainda o executivo do arranque das obras de
pavimentação da Azinhaga dos Ulmeiros, Rua César de Oliveira e Rua Fernando
Lopes Graça, no quadro do programa Pavimentar, da CML, tendo sido solicitada
pela Junta de Freguesia a avaliação da possibilidade de inclusão de sobrelevação
de passadeiras no procedimento.

2.3.

O Presidente e o vogal Pedro Saraiva deram nota da sua visita às instalações do
Posto de Limpeza do Lumiar e da reunião realizada com os trabalhadores da
higiene urbana. Foi igualmente dado nota da reunião realizada como Sindicato
dos Trabalhadores do Município de Lisboa sobre questões relacionadas com a
Freguesia do Lumiar.
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3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1. Deliberação n.º 36-A/2017: Adjudicação a LUZEIRO – Gabinete Técnico de
Iluminação para Espetáculos, Lda. o fornecimento de 2 caixas de 6 lâmpadas para
os projetores do Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, no valor de € 192,00
(cento e noventa e dois euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 236,16 (duzentos e trinta e seis euros e dezasseis cêntimos). (Proposta
n.º 1A-ABMOR/2017).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 37-A/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de instalação de iluminação de Natal nas artérias
da freguesia do Lumiar, para o período compreendido entre 12 de dezembro de
2017 e 7 de janeiro de 2018, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a
sua assinatura. Aprovar o convite à seguinte entidade: Iluminações – Teixeira
Couto, Lda. (NIPC: 505 760 215)
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os
erros e omissões do caderno de encargos e decidir sobre a suspensão e
prorrogação do prazo para a apresentação de propostas. (Proposta n.º 1AECON/2017).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1. Deliberação n.º 38-A/2017: Adjudicação a ALDEIA DA ROUPA – Engomadoria e
Lavandaria, Lda. a limpeza a seco dos fatos cénicos emprestados pelo Museu do
Teatro, durante os 18 meses de visita encenadas “Era uma vez no Palacete das
Conchas….”, no valor de € 225,70 (duzentos e vinte e cinco euros e setenta
cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 4A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 39-A/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de empreitada de obras públicas para requalificação da habitação, sito
na Rua do Lumiar, n.º 81, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
de € 2.755,00 (dois mil setecentos e cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA, à
taxa de 23% para o valor de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) e de 6%
para o restante, relativa ao procedimento cuja decisão de abertura foi tomada na
reunião de 7 de novembro de 2017. (Proposta n.º 5A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
5.1. Deliberação n.º 40-A/2017: 43.ª alteração ao Orçamento e 29ª alteração ao Plano
de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2017, de acordo com os quadros
em anexo à presente proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta
n.º 4A-T/2017)
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata (apresentadas pelo Presidente)
6.1. Deliberação n.º 41-A/2017: Regulamento do I Concurso de Montras Natalícias da
Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 1A-COM/2017).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 42-A/2017: Autorização para integração de estagiária no Centro
de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha (Proposta n.º 5A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
7.1. Deliberação n.º 43-A/2017: Adjudicação a FLORGÉNESE a aplicação por
microinjeção no tronco do produto fitofarmacêutico VERTIMEC, conforme
autorização anexa da DGAV, em 93 pinheiros que anualmente são alvo da praga
da lagarta da processionária, no valor de € 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e
cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
2.859,75 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e setenta e cinco
cêntimos). (Proposta n.º 1A-EPV/2017).
Aprovada por unanimidade

7.2. Deliberação n.º 44-A/2017: Adjudicação a BRICANTEL o fornecimento de 2 postes
no espaço de lazer na Av. Maria Helena Vieira da Silva, no valor de € 1.420,00 (mil,
quatrocentos e vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 1.746,60 (mil, setecentos e quarenta e seis euros e sessenta cêntimos).
(Proposta n.º 2A-EPV/2017).
Aprovada por unanimidade
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7.3. Deliberação n.º 45-A/2017: Adjudicação a ROADWORK – Construção e Obras
Públicas o fornecimento e colocação de 500 m2 de tout-venant de forma a tornar
o terreno mais seguro na sua utilização do Parque Canino de Telheiras, no valor
de € 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 5.842,50 (cinco mil, oitocentos e quarenta
e dois euros e cinquenta cêntimos) (Proposta n.º 3A-EPV/2017)
Aprovada por unanimidade

7.4. Deliberação n.º 46/2017: Adjudicação a MINIAUTO, Lda. reparação da viatura
matrícula 79-BF-79, devido a acidente, no valor de € 465,81 (quatrocentos e
sessenta e cinco euros e oitenta e um euros), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 572,95 (quinhentos e setenta e dois euros e noventa
e cinco cêntimos). (Proposta n.º 6A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
8.1. Deliberação n.º 47/2017: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, SA o aluguer
de autocarro para jogo de futebol 11 do Recreativo Águias da Musgueira
(Lumiar/Turcifal (Torres Vedras) / Lumiar), no âmbito do desenvolvimento da
modalidade, no valor de € 290,00 (duzentos e noventa euros), já acrescido de IVA
à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 6A-D/2017).
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º 47/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º de Junho
de 1893 para apoio aos colaboradores montagem/desmontagem/apoio às
atividades no desenvolvimento do programa Lisboa Vai ao Parque, realizado na
Quinta das Conchas, a 23/09/2017, encerramento do Programa de 2017, no valor
de € 200,00 (duzentos euros). (Proposta n.º 7A-D/2017).
Aprovada por unanimidade
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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, 21 de novembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

