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ATA N.º 43/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 19 de novembro de 2019
Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 105.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 Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Os vogais Elsa Fragata
e Henrique Sá Melo justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada
a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1.
Intervenção do público
Usou da palavra o residente Carlos Vilhena, morador na Calçada de Carriche, em nome
também de outros vizinhos, queixando-se do impacto da nova carreira de bairro (43B a
44B) uma vez que suprimiu lugares de estacionamento na Calçada de Carriche, quer para
assegurar o local de paragem, quer para abrir canal para passar o autocarro. Os
residentes sugerem a passagem da via lateral a um sentido único da lateral da Calçada
de Carriche, para ficar só em sentido ascendente

2.

Informações

2.1. O executivo manifestou por unanimidade o seu pesar pelo falecimento de José
Mário Branco, residente na Freguesia do Lumiar, figura marcante do panorama musical
português e resistente antifascista.
2.2. O Presidente informou o executivo da preparação de intervenções em espaço
público em vários pontos da Freguesia: junto da Escola Básica de São Vicente em
Telheiras, na ponte pedonal e ciclável na Calçada de Carriche e na Avenida Dona Amélia.
Foi igualmente feito o ponto de situação da obra na Estrada do Paço do Lumiar.
2.3. Finalmente, o executivo saudou a Associação Recreativa dos Amigos do Paço do
Lumiar pela comemoração de mais um aniversário.
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3.

Propostas subscritas pelo Presidente

3.1. Deliberação n.º 944/2019 Adjudicação à AEDREL – Associação de Estudos de
Direito Regional e Local, Lda. para aquisição de assinatura anual da Revista
Questões Atuais, com um montante máximo de despesa de € 60,00 (sessenta
euros). (Proposta n.º 18-P/2019).
Aprovada por unanimidade
3.2. Deliberação n.º 945/2019 Adesão como investidor institucional na candidatura do
projeto de inovação social às Parcerias para o Impacto designado “O Nosso Chão
- Lisboa” promovido pela Associação Rés do Chão (Proposta n.º 19-P/2019).
Aprovada por unanimidade
3.3. Deliberação n.º 946/2019 Adesão como investidor institucional na candidatura do
projeto de inovação social às Parcerias para o Impacto designado “Pink Circle”
promovido pela BUSINESS as NATURE – Associação para a Promoção da Produção
e Consumo Sustentável e da Economia Circular e pela FNABA – Federação Nacional
de Associações de Business Angels (Proposta n.º 20-P/2019).
Aprovada por unanimidade
3.4. Deliberação n.º 947/2019 Adjudicação à IDPS – Independent Solutions para
aluguer de 2 inhears e 2 di`s para espetáculo do ART FEST de Telheiras, com um
montante máximo de despesa de € 209,10 (duzentos e nove euros e dez
cêntimos). (Proposta n.º 99-C/2019).
Aprovada por unanimidade
3.5. Deliberação n.º 948/2019 Adjudicação à empresa Continente, Lda., para
aquisição de produtos de mercearia, com um montante máximo de despesa de €
170,00 (cento e setenta euros). (Proposta n.º 17-UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.

Propostas subscritas pela Secretária

4.1. Deliberação n.º 949/2019: Adjudicação à empresa AKI para aquisição de material
para a atividade Quinta do Olival no âmbito do Projeto BIP ZIP, com um montante
máximo de despesa de até € 200,00 (duzentos euros), já com IVA à taxa legal em
vigor. (Proposta n.º 117-S/2019).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 950/2019: Adjudicação a António José Moreira, Lda., para
aquisição de material de construção (areão e gravilha) para a atividade Quinta do
Olival no âmbito do Projeto BIP ZIP, com um montante máximo de despesa de até
€ 250,00 (duzentos e cinquenta euros), já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 118-S/2019).
Aprovada por unanimidade
5.

Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo

5.1. Deliberação n.º 951/2019: Adjudicação à empresa Sucessos QB – Produções
Artísticas, Lda. para aluguer e montagem de Árvore de Natal para o Edifício Sede
desta Junta, com um montante máximo de despesa de € 1.012,29 (mil e doze
euros e vinte e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 66-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 952/2019: Adjudicação à empresa Roadwork, Lda. para
reparação de murete na saída do Metro de Telheiras, com um montante máximo
de despesa de € 2.398,50 (dois mil trezentos e noventa e oito euros e cinquenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 67-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.3. Deliberação n.º 953/2019: Adjudicação à empresa SEGUR-FOGO, Lda. para
manutenção preventiva anual dos extintores nas escolas e recargas
correspondentes, com um montante máximo de despesa de € 702,33 (setecentos
e dois euros e trinta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 101-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
6.

Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

6.1. Deliberação n.º 954/2019: Atribuição de subsídio à Associação de Pais do
Agrupamento Lindley Cintra, para apoio a atividade, com um montante máximo
de despesa de € 150,00 (cento e cinquenta euros). (Proposta n.º 264-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.2. Deliberação n.º 955/2019: Adjudicação à empresa CP – Comboios de Portugal
E.P.E. para aquisição de 11 bilhetes de comboio para Braga – Projeto PARTIS, com
um montante máximo de despesa de € 213,20 (duzentos e treze euros e vinte
cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 265-E/2019).
Aprovada por unanimidade
6.3. Deliberação n.º 956/2019: Adjudicação a Continente, S.A. para aquisição de
matérias para as atividades das férias de Natal da CAF de Telheiras, com um
montante máximo de despesa de € 120,00 (cento e vinte euros) já com IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 266-E/2019)
Aprovada por unanimidade
6.4. Deliberação n.º 957/2019: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. para aquisição de
serviços para arranjo de fechadura da sala 4 da EB1 de Telheiras, com um
montante máximo de despesa de € 221,40 (duzentos e vinte e um euros e
quarenta cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 267-E/2019)
Aprovada por unanimidade

323

6.5. Deliberação n.º 958/2019: Adjudicação à empresa AIRLAND - Instalações, Lda.
para aquisição de serviços de assistência técnica ao AVAC da Escola Básica da
Quinta dos Frades, com um montante máximo de despesa de € 307,50 (trezentos
e sete euros e cinquenta cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
268-E/2019)
Aprovada por unanimidade
6.6. Deliberação n.º 959/2019: Anular a deliberação n.º 941/2019 referente à
integração do voluntário Christodoulos Tziampazis por desistência do interessado
(Proposta n.º 269-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.7. Deliberação n.º 960/2019: Adenda ao contrato para execução das Atividades de
Enriquecimento Curricular no Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar de forma
a atualizar as verbas em função do número de inscritos (Proposta n.º 270-E/2019).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
7.1. Deliberação n.º 961/2019: Atribuição de subsídio aos Rangers de Telheiras para
apoio ao funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo do Alto da Faia em
novembro, no valor de 1.100,00€ (mil e cem euros) (Proposta n.º 81-D/2019)
Aprovada por unanimidade
7.2. Deliberação n.º 962/2019: Adjudicação à empresa Rhythmfoot, Lda. para
aquisição de material desportivo para Futebol 11 (32 equipamentos), com um
montante máximo de despesa de € 1.456,86 (mil quatrocentos e cinquenta e seis
euros e oitenta e seis cêntimos) já com IVA à taxa legal em vigor) (Proposta n.º 82D/2019)
Aprovada por unanimidade
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7.3. Deliberação n.º 963/2019: Adjudicação à empresa Rhythmfoot, Lda. para
aquisição de material desportivo para Futebol 11 (50 bolas de futebol), com um
montante máximo de despesa de € 738,00 (setecentos e trinta e oito euros) já com
IVA à taxa legal em vigor) (Proposta n.º 83-D/2019)
Aprovada por unanimidade
7.4. Deliberação n.º 964/2019: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
abaixo, para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
outubro, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e dezasseis euros e oitenta
cêntimos) (Proposta n.º 84-D/2019)

Academia Musical 1.º de Junho 1893

Basquetebol

540,00 €

Ginástica

196,80 €

Karaté

180,00 €

Xadrez

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol
Clube Atlético Alta de Lisboa

360,00 €

Judo

180,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kikboxing
Académico Clube de Ciências

360,00 €

Futsal

360,00 €

Futsal

180,00 €

Voleibol

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Ténis de Mesa

180,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

540,00 €

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo
Judo Clube de Lisboa

180,00 €

Judo

180,00 €
TOTAL

4.516,80 €

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, 19 de novembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

