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ATA N.º 27/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 19 de junho de 2018
Aos dezanove dias do mês de junho 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 38.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, a saber, o Presidente,
Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Participação do público
1.1. Usou da palavra em primeiro lugar a residente Amélia Duarte, que deu nota de que
o quiosque existente na Alameda das Linhas de Torres junto da entrada para a Rua
Virgínia Vitorino gera poças junto da zona em que os clientes se colocam para ser
atendidos.
O Presidente deu nota de que irá equipa ao local aferir do problema e solucioná-lo em
articulação com a CML (e, eventualmente, com o empreiteiro, caso esteja ainda na
garantia da obra).
1.2. Uso de seguida a palavra o residente Fernando Boto, que agradeceu o apoio dado
pela Junta de Freguesia do Lumiar à Marcha Popular do Lumiar organizada pela
Academia 1.º de Junho de 1893. De seguida, alertou para os riscos colocados pelo
edifício devoluto no n.º 79 da Rua do Lumiar, e questionou qual o estatuto do
estacionamento em frente ao restaurante “Taberna da Preciosa”. Finalmente, saudando
a obra de reabilitação desenvolvida no quadro do programa “Uma Praça em Cada
Bairro”, chamou a atenção para a existência de acumulação de lixo junto de algumas
floreiras.
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O Presidente deu nota de que a Junta tem vindo a comunicar o problema do espaço
devoluto ao Serviço Municipal de Proteção Civil, e que se insistiria de novo no alerta.
Quanto ao estacionamento, deu nota de que é uma zona integrada em propriedade
privada do município. Finalmente, quanto aos canteiros, o Presidente informou o
munícipe que o espaço em questão é mantido pela Câmara Municipal e que já foi
solicitada a sua transferência para a Freguesia.
1.3. Usou da palavra em terceiro lugar o residente Pedro Boto, morador em Telheiras
junto da Esquadra, que indagou pela eventual regulação de estacionamento através da
EMEL. Questionou igualmente o estado da resolução dos problemas colocados por
alguns moradores devido à existência de pilaretes colocados por condomínios para
assegurar o acesso às zonas privativas. Por outro lado, deu nota do registo de baixas
temperaturas e firo na Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo de Telheiras, bem como do ruído
provocado pela utilização do campo da escola da parte da noite.
O Presidente deu nota de que, concluída a aprovação do zonamento da Freguesia, com
a aprovação em reunião de Câmara, se avançará em Telheiras com a regulação do
estacionamento, logo que possível, de forma a responder aos pedidos dos moradores
para redução da pressão provocada pelo Metro. Quanto aos pilaretes, deu o Presidente
nota de que está a procurar-se consensualizar uma solução com os condomínios
afetados, de forma a não prejudicar o espaço público e a proteger os acessos às zonas
privativas. Finalmente, o Presidente explicou que as escolas do 2.º e 3.º ciclo são geridas
pelo Ministério da Educação, não tendo nem o Município, nem a Freguesia, para já,
competências para intervir. No entanto, deu nota de que iria abordar o tema do ruído
com a direção do agrupamento e que se inteiraria dos problemas da climatização para
aferir se seria possível auxiliar a escola.
1.4. Finalmente, usou da palavra a moradora Maria Clara Currito Gargalo, dando nota
de que na entrada sul da Rua Luis de Freitas Branco quem entra vindo da Alameda das
Linhas de Torres não se apercebe de qual das vias está afeta a que sentido, devendo ser
feitas marcações no chão que o assegurem. O Presidente deu nota de que iria a questão
ser abordada com a Direção Municipal de Mobilidade da CML.
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2. Informações

2.1. O Presidente informou o executivo da preparação da inauguração da Casa da
Cidadania e do Mercado do Lumiar no mês de julho, bem como da reunião que realizou
sobre o mesmo tema com a Agrobio e com o Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Duarte Cordeiro.
2.2. O executivo fez o balanço das atividades das Festas da Freguesia que decorreram
no fim-de-semana anterior, em vários pontos do território (Quinta das Conchas,
Comunidade Hindu e Jardim de Nossa Senhora da Paz e Telheiras).
2.3. O Presidente deu ainda nota da reunião que manteve com o Comandante da 3.ª
Divisão da PSP sobre vários temas de relevo para a Freguesia.
3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 397/2018: Adjudicação a AGEAS PORTUGAL, Companhia de
Seguros, S.A. seguro de responsabilidade civil para as Festas da Freguesia 2018,
pelo valor de € 301,11 (trezentos e um euros e onze cêntimos), com IVA incluído
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 53-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 398/2018: Adjudicação a AGEAS PORTUGAL, Companhia de
Seguros, S.A. seguro de acidentes pessoais para o fim de semana desportivo –
Festas do Lumiar 2018, pelo valor de € 351,36 (trezentos e cinquenta e um euros
e trinta e seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 54C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 399/2018: Adjudicação ao VOLTZ – Instalações Elétricas,
Unipessoal, Lda. materiais elétricos para a realização do espetáculo de
Kumpania Algazarra, no dia 16 de junho, na saída do metro de Telheiras, no valor
de € 750 (setecentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
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perfazendo o total de € 922,50 (novecentos e vinte e dois euros e cinquenta
cêntimos) (Proposta n.º 55-C/2018).
Aprovada por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º 400/2018: Adjudicação ao WORLD CREW – Events, Unipessoal,
Lda. aluguer de pequena carrinha com plataforma elevatória para transbordo do
material para o espetáculo de Kumpania Algazarra, no dia 16 de junho, na saída
do metro de Telheiras, no valor de € 1.050 (mil e cinquenta euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 1.291,50 (mil, duzentos e
noventa e um euros e cinquenta cêntimos) (Proposta n.º 56-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 401/2018: Adjudicação à POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
serviço de corte de trânsito da Rua Helena Vaz da Silva – festas do lumiar 2018,
pelo valor de € 1.301,91 (mil, trezentos e um euros e noventa e um cêntimos),
isento de IVA (Proposta n.º 57-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.6. Deliberação n.º 402/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 2.850 (dois mil e
oitocentos e cinquenta euros) à Associação APARM – Academia Portuguesa de
Artes Musicais com vista ao apoio à organização e produção da Temporada de
Órgão no Colégio de S. João de Brito – última tranche (Proposta n.º 58-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.7. Deliberação n.º 403/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 2.000 (dois mil
euros) ao Agrupamento nº66 de Escuteiros do Lumiar com vista ao apoio às
atividades (Proposta n.º 59-C/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.8. Deliberação n.º 404/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 4.000 (quatro mil
euros) à Paróquia de S. João Baptista do Lumiar com vista ao apoio ao arraial do
Paço (Proposta n.º 60-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.9. Deliberação n.º 405/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 4.000 (quatro mil
euros) à Associação Recreativa Amigos do Paço do Lumiar com vista ao apoio ao
arraial do Paço (Proposta n.º 61-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.10. Deliberação n.º 406/2018: Adjudicação à DESENTOP AMBIENTE, LDA.
desentupimento e limpeza do ramal do Mercado do Lumiar, no valor de € 250
(duzentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 307,50 (trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos) (Proposta n.º
9-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade
4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1. Deliberação n.º 407/2018: Aprovação do Regulamento Junta-te ao Verão Sénior
2018 (Proposta n.º 36-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 408/2018: Adjudicação tendente à celebração de um contrato de
aquisição de serviços de catering para os Arraiais da Freguesia do Lumiar (Conchas
e Alto do Lumiar) a celebrar com Atelier Gastronómico 2, Lda. (NIPC 508756677)
por ajuste direto de regime simplificado com um montante máximo de despesa
de €1.2000 (mil e duzentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 37-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.3. Deliberação n.º 409/2018: Atribuição de subsídio de € 4.000 (quatro mil euros) ao
Centro Social da Musgueira para apoio ao Cine Conchas (Proposta n.º 38-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.4. Deliberação n.º 410/2018: Atribuição de subsídio de € 1.000 (mil euros) ao Centro
Social da Musgueira para apoio à colónia de praia (Proposta n.º 39-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.5. Deliberação n.º 411/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 1.000 (mil euros)
ao CAMINHANDO PARA UM TODO – Associação Sócio Cultural com vista ao apoio
anual do Banco do Tempo (Proposta n.º 40-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.6. Deliberação n.º 412/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 500 (quinhentos
euros) ao Centro Social Paroquial Nossa Senhora do Carmo com vista ao apoio à
colónia de Verão da Carmoteca (Proposta n.º 41-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.7. Deliberação n.º 413/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 225 (duzentos e
vinte e cinco euros) ao Nuclisol Jean Piaget - Lumiar com vista ao apoio ao passeio
final de ano à Serra da Estrela (Proposta n.º 42-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 414/2018: Adjudicação ao SISTEMAS MCDONALDS PORTUGAL,
LDA. jantar de finalistas da CAF Quinta dos Frades, pelo valor de € 270 (duzentos
e setenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 93E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 415/2018: Adjudicação à R.V. PRO – Produção Edição Audio,
Lda. aluguer de equipamento de som, luzes e apoio técnico para a festa final da
CAF Quinta dos Frades, no valor de € 600 (seiscentos euros), a que acresce IVA à
taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 738 (setecentos e trinta e oito euros)
(Proposta n.º 94-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 416/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 53 (cinquenta e três) contratos de aquisição de serviços,
revestindo a forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas,
na modalidade de tarefa, para monitorização de atividades e crianças da
atividade Junta-te ao Verão 2018 durante os períodos de junho, julho, agosto e
setembro de 2018, a celebrar por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de 33.500,00€ (trinta e três mil e quinhentos
euros), conforme tabela anexa à proposta (Proposta n.º 95-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
6.1.

Deliberação n.º 417/2018: Adjudicação ao R.V. PRO – Produção Edição Audio,
Lda. aluguer de equipamento de som, gravação áudio e apoio técnico, para a
Assembleia de Freguesia do Lumiar, a realizar dia 27/06/2018, na sede da Junta,
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no valor de € 420 (quatrocentos e vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 516,60 (quinhentos e dezasseis euros e sessenta
cêntimos) (Proposta n.º 28-SA/2018).
Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º: 418/2018: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de poda de árvores existentes em
artérias da Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), a que acresce
IVA, à taxa legal em vigor, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação de propostas e caderno de encargos), delegação no Presidente da
Junta de Freguesia a sua assinatura, aprovação do convite à entidade Prestígio
Verde, Lda. (NIPC: 508189004) e delegação no Presidente da Junta de Freguesia
a competência para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar as
retificações das peças do procedimento e os erros e omissões do caderno de
encargos (Proposta n.º 18-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 419/2018: Atribuição de subsídios às seguintes coletividades,
referentes ao mês de maio de 2018 (Proposta n.º 58-D/2018).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893

Ginástica

Clube Atlético Alta de Lisboa

196,80 €

Karaté

180,00 €

Rugby

180,00 €

Xadrez
Associação de Residentes do Alto do Lumiar

540,00 €

Basquetebol
Judo

180,00 €

180,00 €

180,00 €
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G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha
Académico Clube de Ciências
Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira
Sporting Clube de Portugal
Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha
Judo Clube de Lisboa

Boxe

180,00 €

Kickboxing

180,00 €

Futsal

180,00 €

Futebol 11

540,00 €

Futsal

Voleibol
Boxe

Ténis de Mesa
Basquetebol
Andebol

Atletismo
Judo

TOTAL:

360,00 €

180,00 €

180,00 €

180,00 €

540,00 €

540,00 €

180,00 €

180,00 €

5.056,80 €

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, 19 de junho de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

