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ATA N.º 48/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 17 de dezembro de 2019
Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, 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 110.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
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 a residente no Alto da Faia Maria José Neves e Cunha que deu nota ao
executivo da necessidade de criação de espaços próprios para estacionamento de
bicicletas em espaços delimitados, acautelando risco de furto. A moradora enfatizou
ainda a necessidade de medidas de acalmia de tráfego adicionais na Rua Abel Salazar e
na Rua Frederico George, bem com a eventual necessidade de ponderar o alargamento
das zonas de estacionamento tarifado e de zonas reservadas aos moradores.
Finalmente, a residente relatou ainda a ocorrência de pessoas a passear animais
(canídeos) sem trela, com riscos para pessoas e outros animais.

2.

Informações

2.1. O Presidente informou o executivo da realização no fim-de-semana das atividades
de Natal tradicionais da Freguesia, em particular do concerto de agrupamentos corais
na Igreja do Colégio de São João de Brito, promovida pelo Padre João Caniço. Foi
igualmente feito o balanço da presença da Feira do Mocho, no Lagar da Quinta de São
Vicente em Telheiras e no Mercado do Lumiar.
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2.2. O Presidente apresentou ainda os desenvolvimentos da intervenção programada
para a envolvente da Escola Básica de São Vicente de Telheiras, bem como do plano de
expansão da rede de ciclovias no Lumiar, na sequência de reuniões mantidas com vários
departamentos da CML, em particular com o gabinete do Vereador Miguel Gaspar.

2.3. Foi ainda dado nota pelo Presidente da reunião mantida com a administração do
Centro Comercial do Lumiar e com a Associação de Pais de São Vicente de Telheiras.

3.

Propostas subscritas pelo Presidente

3.1. Deliberação n.º 1028/2019: Adjudicação à empresa Maria Papoila, Lda para
aquisição de jantar de Natal volante para os funcionários e colaboradores da Junta
de Freguesia do Lumiar, com um montante máximo de despesa de € 1.864,50 (mil
oitocentos e sessenta e quanto euros e cinquenta cêntimos) já com IVA à taxa legal
em vigor. (Proposta n.º 23-P/2019).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
4.1. Deliberação n.º 1029/2019 Adjudicação à empresa RV PRO – Produção, Edição e
Áudio, Lda. para apoio à Assembleia de Freguesia de 18/12/2019, aluguer de
equipamentos de som, gravação áudio e apoio técnico, com um montante máximo
de despesa de € 516,60 (quinhentos e desaseis euros e sessenta cêntimos) já com
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 105-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
4.2. Deliberação n.º 1030/2019: Concessão de tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de
dezembro de 2019 (Proposta n.º 45-RH/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.3.

Deliberação n.º 1031/2019: Adjudicação à empresa Viplant – Viveiros do
Algarve, Lda., aquisição de plantas de época a colocar em vários canteiros da
Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 173,74 (cento e setenta
e três euros e setenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído. (Proposta n.º
72-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 1032/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe – Gestão de
Resíduos, SA, reparação de roturas com substituição de peças em diversos
espaços verdes da Freguesia, assim como substituição de peças roubadas, com
um montante máximo de despesa de € 2.137,08 (dois mil cento e trinta e sete
euros e oito cêntimos), já com IVA incluído. (Proposta n.º 73-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 1033/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe – Gestão de
Resíduos SA, conservação e manutenção dos espaços verdes na Alta de Lisboa
e Lumiar, com um montante máximo de despesa de € 10.087,59 (dez mil e
oitenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos), já com IVA incluído.
(Proposta n.º 74-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º 1034/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe – Gestão de
Resíduos SA, conservação e manutenção dos espaços verdes no Alto da Faia,
com um montante máximo de despesa de € 3.243,60 (três mil duzentos e
quarenta e três euros e sessenta cêntimos), já com IVA incluído. (Proposta n.º
75-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade
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4.7.

Deliberação n.º 1035/2019: Adjudicação à empresa Hidurbe – Gestão de
Resíduos SA, conservação e manutenção dos espaços verdes na zona de
Telheiras, Lote 3, com um montante máximo de despesa de € 7.595,61 (sete
mil quinhentos e noventa e cinco euros e sessenta e um cêntimo), já com IVA
incluído. (Proposta n.º 76-EPV/2019).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 1036/2019: Adjudicação à empresa C2Dl, Lda. de serviços de
reparação diversos decorrentes de danos registados em dezembro na EB1 e no
Jardim de Infância de Telheiras (verificação e reparação da ligação do
intercomunicador à campainha, vidro acrílico em 2 portas exteriores e
canalização) com um montante máximo de despesa de € 836,40 (oitocentos e
trinta e seis euros e quarenta cêntimos), já com IVA incluído. (Proposta n.º 292E/2019).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1.

Deliberação n.º 1037/2019: Atribuição de Subsídio à atividade de cicloturismo
da coletividade Associação Metralhas BTT para realização de deslocação a
Fátima em 2019, no valor de € 900 (novecentos euros) (Proposta n.º 87D/2019).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 1038/2019: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 500 (quinhentos euros) para organização de evento
de homenagem a atletas das modalidades das camadas jovens por ocasião do
Natal (Proposta n.º 88-D/2019).
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, 17 de dezembro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

