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ATA N.º 9-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 19 de dezembro de 2017
Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em reunião pública na respetiva sede, sita na
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 9.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, o Tesoureiro, Artur Reis, e os
vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva, tendo a Secretária, Patrocínia
César e 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 António Jorge Rolo, que deu nota de problemas do
espaço público que tem vindo a registar e identificar junto da Freguesia, a saber:







O aparente aumento de risco de colapso do muro da EMEL junto do n.º 200
da Alameda das Linhas de Torres, por pressão do andaime da obra de
reparação da antiga pérgula;
A necessidade de verificação da segurança da instalação iluminação de Natal
colocada na Alameda das Linhas de Torres;
A existência do agravamento de um buraco no betuminoso na Alameda, em
torno da tampa de esgoto, em frente ao Mr. Pizza;
A persistência do problema de estacionamento irregular na Rua Leopoldo de
Almeida e os acidentes que por vezes causa;
A utilidade na criação de um resguardo para autocarros na Estrada da Torre,
para facilitar a tomada e largada de passageiros;
O problema da utilização de recantos da zona envolvente do Centro
Comercial do Lumiar como sanitário, por transeuntes sem civismo;
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Finalmente, foi ainda dado nota dos incómodos causados aos residentes pelo
encerramento do balcão de atendimento dos CTT no Centro Comercial do
Lumiar.

1.2.

Em relação às questões reportadas, o Presidente deu nota de que transmitiria de
imediato à EMEL a situação de degradação do muro, bem como seria contactada
a empresa responsável pela iluminação de Natal. No que respeita ao problema
do betuminoso, foi o munícipe informado de que já tinha sido reportado para
reparação à CML, bem como o problema do estacionamento irregular, que seria,
todavia, novamente identificado junto da Polícia Municipal. Segundo o
Presidente, o problema da alteração da zona de paragem afigurava-se de mais
difícil solução, atenta a recente conclusão das obras no local, mas iria suscitar a
questão junto da CML, para eventualmente ser ponderada modificação de
sinalização vertical.
Quanto à lavagem do arruamento nas zonas de recantos, foi dado nota de que
tinham sido intensificados os circuitos desde o último pedido formulado e que o
posto de limpeza seria novamente informado da subsistência do problema.

1.3.

Finalmente, no que respeita aos CTT, o Presidente deu nota de que têm chegado
inúmeras reclamações à Junta, revelando uma notória degradação da qualidade
do serviço após a privatização da empresa. A Junta procurara ativar para o
território o protocolo entre os CTT e a ANAFRE que habilita a prestação de
serviços pelas autarquias, tendo o mesmo sido rejeitado pela empresa. Deu
ainda nota de que o assunto merecera atenção da Assembleia da República e do
Governo, estando em curso um grupo de trabalho para avaliar do
incumprimento do contrato de concessão do serviço público de distribuição
postal.

2. Informações
2.1.

O Presidente informou o executivo sobre a realização das XIV Jornadas HistóricoCulturais do Lumiar, nos dias 15 e 16 passados, e que concretizaram a habitual
colaboração entre a Junta de Freguesia e o Centro Cultural de Telheiras, desta
vez fazendo já uso do novo Polo da Freguesia em Telheiras.
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2.2.

O executivo fez o balanço das atividades de Natal, a saber, da Festa de Natal da
Freguesia, no antigo Estúdio da Tóbis, cedido pelo ICA, e do Concerto de Coros,
realizado como habitualmente na Igreja do Colégio de S. João de Brito,
renovando-se os agradecimentos a ambas instituições pela cedência dos
espaços. No primeiro evento, marcaram presença todos os CAFs da Freguesia
(Quinta dos Frades, São Vicente e Telheiras), o Centro de Artes e Formação e o
Coro Rock, no segundo contou-se com a participação do Coro da UTIL, do Coro
de Santo Inácio, do Coro ART, do Grupo de Cantares de S. Vicente, do Coro Lumen
Artis, do Grupo Coral do Clube PT, do Coro da Academia Musical 1.º de Junho de
1893, do Coro CSD (Colégio de Santa Doroteia) e do Coro Nosso. Ao organizador,
Padre João Caniço, foi endereçado um agradecimento pelo sucesso do evento.

2.3.

O executivo enviou ainda uma saudação ao Centro Comunitário de Telheiras pelo
seu 31.º aniversário, no dia da reunião celebrada, com a presença do vogal
Henrique Sá Melo.

3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1. Deliberação n.º 93-A/2017: Adjudicação a AUTARGEST, LDA. serviços de
consultoria de gestão, no valor de € 1.840,00 (mil oitocentos e quarenta euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 2.263,20 (dois mil
duzentos e sessenta e três euros e vinte cêntimos). (Proposta n.º 11A-P/2017).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária, apresentadas pelo Presidente
4.1. Deliberação n.º 94-A/2017: Adjudicação a PODERASTUTO, LDA. a reparação da
central de alarme do Centro de Convívio do Paço do Lumiar, no valor de € 65,00
(sessenta e cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 79,95 (setenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos). (Proposta n.º
13A-S/2017).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata, apresentadas pelo Presidente
5.1. Deliberação n.º 95-A/2017: Adjudicação à NOVA ENERGIA, LDA. A a aquisição de
material elétrico para colocação em Jardins-de-infância e Escolas Básicas, no valor
de € 241,90 (duzentos e quarenta e um euros e noventa cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 297,54 (duzentos e noventa e
sete euros e cinquenta e quatro cêntimos) (Proposta n.º 10A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 96-A/2017: Homologar a assinatura pelo Presidente dos
Contratos com o Município e os Agrupamentos de Escolas Lindley Cintra e Vergílio
Ferreira para a execução da Componente de Apoio à Família no ano letivo
2017/2018, respetivamente nas Escolas Básicas da Quinta dos Frades (AE Lindley
Cintra), São Vicente (AE Vergílio Ferreira) e Telheiras (AE Vergílio Ferreira)
(Proposta n.º 11A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
6.1. Deliberação n.º 97-A/2017: Adjudicação a HIDURBE, S.A. o fornecimento e
colocação de acessórios de rega para automatização de sistemas de rega de vários
jardins (conforme consta na proposta anexa), no valor de € 1.326,18 (mil trezentos
e vinte e seis euros e dezoito cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.621,20 (mil seiscentos e vinte e um euros e vinte
cêntimos). (Proposta n.º 6A-EPV/2017).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 98-A/2017: Adjudicação a ROADWORK, LDA. a reparação de
bancos no jardim Sousa Franco, em Telheiras, no valor de € 252,50 (duzentos e
cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
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vigor, perfazendo o total de € 310,57 (trezentos e dez euros e cinquenta e sete
cêntimos). (Proposta n.º 7A-EPV/2017).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
7.1. Deliberação n.º 99-A/2017: Adjudicação a COELHO E PEREIRA, LDA. a aquisição
de 20 vassouras metálicas para o posto de limpeza, no valor de € 243,90 (duzentos
e quarenta e três euros e noventa cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 300,00 (trezentos euros). (Proposta n.º 8ALHU/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 pelo Tesoureiro, Artur Reis, em
substituição da Secretária, que se encontra ausente. E não havendo mais nada a tratar
foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 19 de dezembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________
_________________________________________

