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ATA N.º 7-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 5 de dezembro de 2017
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alamedas das Linhas
de Torres, n.º 156, na 7.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Henrique Sá Melo e Pedro Saraiva, tendo o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Elsa Fragata e Pedro Ângelo justificado a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1.

O Presidente e o executivo fizeram o balanço das primeiras atividades da
programação de Natal realizadas, nomeadamente:
 A abertura da exposição Outro Olhar, Doutro Lugar, na Galeria Liminare;
 A construção do Pinheiro Social, na sede da Junta de Freguesia, com a
colaboração das instituições sociais do Lumiar e dos seus utentes, no dia
30 de novembro;
 O Serão Indiano, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, a 2 de
dezembro;
 O Global Migration Film Festival, no Auditório da Biblioteca Orlando
Ribeiro, a partir de 5 de dezembro;
 O workshop de Bolo Rei, na Escola Profissional Gustavo Eiffel, no dia 5 de
dezembro.

1.2.

O Presidente informou o executivo das reuniões realizadas desde o arranque do
mandato, com a Academia 1.º de Junho de 1893, com o Recreativo Águias da
Musgueira, com a Associação Vida, Cultura e Arte e com a organização o Festival
MENTAL, bem como do resultado das últimas reuniões plenárias da Parceria
Local de Telheiras e do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa.
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1.3.

O Presidente deu ainda nota do andamento dos trabalhos da requalificação do
Mercado do Lumiar, na sequência das reuniões que manteve com os
comerciantes do Mercado, com o Vereador Duarte Cordeiro e com a Agrobio.

1.4.

Finalmente, o Presidente deu conta aos membros do executivo da visita realizada
na manhã do dia da reunião à Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar pela Secretária de
Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, para se inteirar do estado das
obras urgentes realizadas no verão, das necessidades de intervenções seguintes
e da qualidade das refeições escolares e dos equipamentos do refeitório.

2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 68-A/2017: Adjudicação a RV PRO, Lda. o aluguer de
equipamentos de som, luz e apoio técnico, para a Feira de Natal de Telheiras, nos
dias 8, 9 e 10 de dezembro, no Lagar de S. Vicente, no valor de € 350,00 (trezentos
e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de
€ 430,50 (quatrocentos e trinta euros e cinquenta cêntimos). (Proposta n.º 4AC/2017).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Vogal Henrique Sá Melo
3.1. Deliberação n.º 69-A/2017: Concessão de tolerância de ponto nos dias 26 de
dezembro de 2018 e 2 de janeiro de 2018, assegurando-se o funcionamento dos
serviços que não podem ser objeto de interrupção (Proposta n.º 4A-C/2017).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1. Deliberação n.º 70-A/2017: Adjudicação ao Trenó – Indústrias Hoteleiras, Lda. o
fornecimento de lanches para 50 idosos, dias 18 e 19 de dezembro, no âmbito do
Circuito Lisboa Iluminada, no valor de € 270,00 (duzentos e setenta euros), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 10A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 71-A/2017: Adjudicação à Ninfatur – Viagens e Turismo, Lda. o
aluguer de autocarro de 55 lugares, com destino a Penela, dia 16 de dezembro, no
âmbito do passeio sénior, no valor de € 360,00 (trezentos e sessenta euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 381,60 (trezentos e
oitenta e um euros e sessenta cêntimos). (Proposta n.º 11A-S/2017).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Tesoureiro, apresentadas pelo Presidente
5.1. Deliberação n.º 72-A/2017: 45.ª alteração ao Orçamento e 31ª 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 6A-T/2017).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata, apresentadas pelo Presidente
6.1. Deliberação n.º 73-A/2017: Atribuição de subsídio à AJEC – Associação Juvenil de
Estudos e Comunicação para apoio na hora de almoço no Jardim de Telheiras,
meses de outubro a dezembro 2017, (€ 240,00/mensais) no valor de € 720,00
(setecentos e vinte euros). (Proposta n.º 7A-E/2017).
Aprovada por unanimidade
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7. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
7.1. Deliberação n.º 74-A/2017: Adjudicação a Tiliascoop, CRL. da deservagem de
passeios e desmatações várias em diversos locais da freguesia, no valor de €
3.370,00 (três mil, trezentos e setenta euros), isento de IVA. (Proposta n.º 4AEPV/2017).
Aprovada por unanimidade

7.2. Deliberação n.º 75-A/2017: Adjudicação a VECOurbanDesign, Unipessoal, Lda. a
aquisição de placa informativa para colocação no parque infantil da Praça em Cada
Bairro, na Estrada da Torre, no valor de € 348,70 (trezentos e quarenta e oito euros
e setenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de
€ 428,90 (quatrocentos e vinte e oito euros e noventa cêntimos). (Proposta n.º
5A-EPV/2017).
Aprovada por unanimidade

7.3. Deliberação n.º 76-A/2017: Adjudicação a Global One, Lda. o fornecimento de
toners para o Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha, no valor de
€ 359,70 (trezentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 442,43 (quatrocentos e quarenta
e dois euros e quarenta e três cêntimos). (Proposta n.º 8A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

7.4. Deliberação n.º 77-A/2017: Adjudicação a OKPNEUS – Comércio e Pneus,
Unipessoal, Lda. o fornecimento e colocação de 4 pneus na carrinha: 48-74-XA, no
valor de € 273,36 (duzentos e setenta e três euros e trinta e seis cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 336,23 (trezentos e trinta
e seis euros e vinte e três cêntimos). (Proposta n.º 9A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade
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8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1. Deliberação n.º 78-A/2017: Adjudicação a MELFA, Lda. a aquisição de luvas para
os trabalhadores do Posto de Limpeza, no valor de € 292,23 (duzentos e noventa
e dois euros e vinte e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 359,44 (trezentos e cinquenta e nove euros e quarenta e
quatro cêntimos). (Proposta n.º 5A-LHU/2017).
Aprovada por unanimidade

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, 5 de dezembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

