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ATA N.º 3/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 16 de janeiro de 2018
Aos dezasseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva sede, sita na
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 14.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
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. Participação do público

Esteve presente o munícipe Guilherme Quintanilha, que colocou, em primeiro lugar
questões relativas à Quinta dos Lilases, dando nota do estado lastimável em que se
encontra o piso da entrada, da incompletude da recuperação da pérgula do palacete e
da não abertura do portão para a Rua Leopoldo de Almeida. O Presidente deu nota de
que as obras em causa estão a ser realizadas pela EMEL, sedeada no Palacete em
questão, tendo o empreiteiro inicial entrado em situação de falência, o que provocou a
necessidade de reabertura dos procedimentos de contratação pública. O munícipe deu
ainda nota de que dera conta do início de funções de nova empresa de jardinagem na
Quinta das Conchas e dos Lilases, esperando que a qualidade da manutenção melhore.
Por outro lado, foi sublinhada a necessidade de revisão do local da passagem de peões
na Alameda das Linhas de Torres, na zona de intervenção do programa Uma Praça em
Cada Bairro, de forma a dar resposta a um atravessamento natural na zona de acesso à
Rua Virgínia Vitorino (onde esteve instalada passagem provisória durante a obra). O
Presidente deu nota de que o novo circuito de circulação rodoviária está em fase de
avaliação, nomeadamente no que respeita à semaforização, sentidos de trânsito e
sinalização vertical e horizontal, e que foi já pedida a ponderação de inclusão desta
passagem de peões.
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2. Informações

O Presidente informou o executivo da apresentação do programa de atividades da nova
Provedora do Animal do Município de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis, e do interesse
da Junta de Freguesia em colaborar com a sua implementação.
Foi também dado nota da aprovação, momentos antes, do Orçamento do Município
para 2018, em sessão da Assembleia Municipal de Lisboa.
O executivo discutiu ainda os passos a dar na concretização do processo de regularização
de vínculos precários.
3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1. Deliberação n.º 30/2018: Adjudicação a Associação de Estudos de Direito
Regional e Local renovação das assinaturas anuais das revistas “Questões Atuais
de Direito Local” e “Revista das Freguesias”, no valor de € 80,00 (oitenta euros), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 3-P/2018).
Aprovado por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 31/2018: Atribuição de subsídio no valor de 500 € no âmbito das
atividades, valências e número de utentes no domínio da ação social
desenvolvidas pelo CAJIL – Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar:
(Proposta n.º 3-S/2018)
A Secretária não participou neste ponto da ordem de trabalhos e
na deliberação, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade
dos restantes membros do Executivo
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4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1. Deliberação n.º 32/2018:: Atribuição de subsídios no âmbito das atividades,
valências e número de utentes no domínio da ação social desenvolvidas pelas
Instituições sociais da Freguesia: (Proposta n.º 4-S/2018).
APCL - Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa

1.000,00 €

APECDA - Ass. Pais Educação Crianças Deficientes Auditivas

1.000,00 €

Associação Deficientes das Forças Armadas
Associação Espaço Mundo
Carmoteca
BENEFICIÁRIOS:

1.000,00 €
500,00 €
500,00 €

Centro Social da Musgueira

1.000,00 €

Lar Militar da Cruz Vermelha

1.000,00 €

Inválidos do Comércio

1.000,00 €

Ares do Pinhal

1.000,00 €

Crescer na Maior

1.000,00 €

Leões de Portugal

500,00 €

REFOOD Lumiar

500,00 €

REFOOD Telheiras

Associação Lugar Comum

500,00 €
TOTAL:

500,00 €

11.000,00 €

Aprovado por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1. Deliberação n.º 33/2018: Adjudicação a TECNO AZUL – Sistemas de Climatização,
Lda. reparação da caldeira da Escola Básica do Alto da Faia, substituição de válvula
e casquilho, no valor de € 189,77 (cento e oitenta e nove euros e setenta e sete
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 233,42
(duzentos e trinta e três euros e quarenta e dois cêntimos). (Proposta n.º 8E/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1. Deliberação n.º: 34/2018: Adjudicação a HR PROTECÇÃO, SA. fornecimento de
parkas e calças de grande visibilidade contra intempéries para os trabalhadores do
Posto de Limpeza, no valor de € 2.713,20 (dois mil, setecentos e treze euros e vinte
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
3.337,24 (três mil, trezentos e trinta e sete euros e vinte e quatro cêntimos).
(Proposta n.º 3-LHU/2018)
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, 16 de janeiro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

