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ATA N.º 9/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 27 de março de 2020
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, por videoconferência, nos termos do
n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na 120.ª reunião do mandato
autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia
César, e o vogal Henrique Sá Melo, que se encontravam presencialmente na sede da
Junta de Freguesia, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, e o Tesoureiro, Artur
Reis, e os vogais Pedro Ângelo e Elsa Fragata, que participaram através de meios de
comunicação remota. O vogal Pedro Saraiva justificou a sua ausência junto do
Presidente. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
O Presidente e o executivo fizeram um balanço das várias medidas adotadas no decurso
da resposta à pandemia do COVID-19 nos serviços da Junta de Freguesia, e em
articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, destacando-se o seguinte:


Redução de horário e posterior suspensão do atendimento ao público
o Passagem a entrega de pedidos para via telefónica ou por email;
o Possibilidade de marcação para casos que não dispensam atendimento
presencial;



Suspensão de atendimento presencial (passando-se a meios à distância como
e-mail, telefone e outros):
o Assistente social
o Encaminhamento jurídico
o Membros do executivo
o Apoio ao preenchimento do IRS;
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Adaptação da gestão de recursos humanos:
o Envio para teletrabalho dos funcionários integrados em grupos de risco;
o Envio para regime de teletrabalho também de todos aqueles que podem
desempenhar as funções nesse regime;
o Aplicação do regime de apoio trabalhadores com menores e
dependentes a cargo;
o Reafetação de funções de trabalhadores ao serviço para permitir dar
resposta aos programas de apoio social adicionais desenvolvidos no
período de resposta à pandemia;
o Funcionamento em turnos das atividades de limpeza e higiene e urbana
e adoção de medidas de proteção dos trabalhadores que se encontram
ao serviço;



Encerramento de parques infantis, equipamento de ginástica e manutenção e
de mobiliário urbano de uso coletivo, e higienização de espaço público e de
mobiliário urbano, em articulação com a CML



Adoção de medidas de higienização e prevenção de contágio específicas:
o Mercado do Lumiar
o Entregas de produtos da iniciativa Fruta Feia, que decorre no Lagar da
Quinta de São Vicente (Pólo de Telheiras)



Suspensão de atividade dos seguintes equipamentos e serviços:
o UTIL
o Centro de Artes e Formação
o Componentes de Apoio à Família
o Auditório da BMOR
o Salão Nobre da Freguesia do Lumiar
o Biblioteca Maria Keil
o Centro de Convívio do Paço do Lumiar
o Pavilhão do Alto da Faia
o Pavilhão do Centro Social da Musgueira
o Pavilhão da Escola Secundária do Lumiar
o Lavadouro público
o Serviço Porta-a-porta
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Suspensão de programação:
o Programação sénior
o Temporadas de atividades musicais
o Festival de Teatro 2020
o Comemoração do Dia da Árvore
o Atividades no Pátio das Conchas
o Atividades no Lagar da Quinta de São Vicente
o Programação de projetos BIP/ZIP
o Atividades no quadro da Parceria Local de Telheiras e do Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa
o Atividades de Mercados e Feiras pontuais



Lançamento e adaptação de novas respostas sociais
o Reforço de beneficiários de resposta alimentar através de Banco
Alimentar
o Distribuição de refeições em articulação com a CML a população
carenciada
o Apoio ao funcionamento da rede de distribuição de refeições escolares
em execução pela CML
o Lançamento de programa “Quietinho em Casa” para realização de
compras de produtos alimentares e de medicamentos a pessoas em
situação de confinamento às suas residências;
o Acompanhamento telefónico regular e periódico de população sénior em
situação de isolamento, com recurso aos dados do projeto RADAR
o Acompanhamento telefónico regular e periódico dos utentes de
respostas sénior da Freguesia – UTIL e participantes das atividades sénior
o Coordenação das respostas da Rede Social, com especial enfoque para a
SCML, acautelando a continuidade do apoio aos agregados em carência
nos casos de cessação de capacidade de apoio por parte das instituições
no terreno;
o Preparação de propostas a remeter à CML para revisão do regime do
Fundo de Emergência Social, para acorrer a degradação do rendimento
dos agregados familiares.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 181/2020: Aquisição de serviços de manutenção e limpeza para
o Mercado do Lumiar, por ajuste direto, à entidade AROMALIMPA, S.A pelo
período de 3 meses (janeiro a março) no valor de 5.261,09€ (cinco mil duzentos
e sessenta e um euros e nove cêntimos), com IVA incluído (Proposta n.º 1ECON/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 182/2020: Atribuição de subsídio à entidade Algures Colectivo
de Criação, para apoio às atividades de teatro e contos no valor de € 4.944,00
(quatro mil novecentos e quarenta e quatro euros) (Proposta n.º 17-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 183/2020: Atribuição de subsídio à ASSOCIAÇÃO APARMACADEMIA PORTUGUESA DE ARTES MUSICAIS para apoio à realização de dois
concertos da temporada de Órgão 2019/2020, no valor de € 14.960,00 (catorze
mil novecentos e sessenta euros) (Proposta n.º 18-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 184/2020: Aquisição de serviços para desentupimentos e
reparação urgente de esgotos no Pólo de Telheiras, por ajuste direto de regime
simplificado, à entidade Road Work, no valor de 1.476,09€ (mil quatrocentos e
setenta e seis euros), com IVA incluído. (Proposta n.º 19-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 185/2020: Aprovar a aquisição de serviços para substituição
urgente dos canhões das fechaduras das portas do exterior do ABMOR, por
ajuste direto de regime simplificado, à entidade Road Work, no valor de 221,4€
(duzentos e vinte e um euros e quarenta cêntimos euros), com IVA incluído.
(Proposta n.º 20-C/2020).
Aprovada por unanimidade
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2.6.

Deliberação n.º 186/2020: Aprovar a aquisição de serviços para
desentupimentos e reparação urgente de esgotos da Casa da Cidadania do
Lumiar, por ajuste direto de regime simplificado, à entidade Road Work, no valor
de 184,50€ (cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), com IVA
incluído. (Proposta n.º 21-C/2020).
Aprovada por unanimidade

2.7.

Deliberação n.º 187/2020: Celebração de adenda ao contrato de aquisição de
serviços de formação em ginástica e postura adaptada à 3.ª idade celebrado com
Andreia Cristina Vaz Ribeiro, com redução do valor global do contrato para €
1.750 (mil setecentos e cinquenta euros), pago em dez prestações mensais de €
175 (cento e setenta e cinco euros) devido a redução da contraprestação a paritr
de 1 de janeiro de 2020 (Proposta n.º 4-UTIL/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 188/2020: Revogar a decisão de contratar aprovada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 24 de fevereiro de 2020
(Deliberação n.º 148/2020), e proceder às diligências necessárias para
descabimentar a respetiva despesa (Consulta Prévia n.º 5/2020) (Proposta n.º 9S/2020)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 189/2020: 1.ª alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano
de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2020, de acordo com os quadros
em anexo à presente proposta e que da mesma fazem parte integrante, com
produção de efeitos a 1 de janeiro de 2020, de forma a assegurar transição para
o SNC a partir daquela data (Proposta n.º 1-T/2020).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
5.1.

Deliberação n.º 190/2020: Adjudicação à empresa Compuworks – Soluções
Empresariais e Telecomunicações, Lda. para aquisição de serviços de Backup
Cloud, com um montante máximo de despesa de € 780,00 (setecentos e oitenta
euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 16-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 191/2020: Abertura de 1 (um) procedimento para formação de
contrato de aquisição de serviços de conservação, manutenção e reparação do
espaço público da área da freguesia, no período entre 1 de janeiro de 2020 e 31
de dezembro de 2021, por consulta prévia, com um montante máximo de
despesa de até € 72.000,00 (setenta e dois mil 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) e de convite às seguintes
entidades:
a) Tecnoprogresso – Obras Públicas e Construção Civil, Lda.
NIPC: 514186720
b) URBISISTEMA, Construção Civil, Lda.
NIPC: 501566546
c) Novas Vias – Empreiteiros, Lda.
NIPC: 502011424
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento e os erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta os
princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica e definição da composição do júri do procedimento com a seguinte
composição: Presidente - Nuno Gomes; Vogais efetivos - Joana Melo Antunes e
Cláudia Ferreira; Vogais Suplentes – Hugo Silva e Paulo Ribeiro (Proposta n.º 11EPV/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.3.

Deliberação n.º 192/2020: Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) de contrato de prestação de serviços no combate à praga
da processionária, através de tratamento por Endoterapia de 90 pinheiros
existentes nos espaços públicos e espaços escolares da Freguesia do Lumiar, com
a entidade TILIACOOP – Formação e Reabilitação Psicossocial, CRL., por ajuste
direto, pelo preço de € 6.300,00 (seis mil e trezentos euros), ao qual não acresce
IVA (Proposta n.º 12-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 193/2020: Adjudicação à empresa C2DL, Lda. da aquisição de
serviços de reparações na CAF da Quinta dos Frades, com um montante máximo
de despesa de € 467,40 (quatrocentos e sessenta e sete euros e quarenta
cêntimos), já com IVA incluído: (Proposta n.º 14-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 194/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de formação para 8 monitores na ação de
formação “Arte na Infância: Pedagogia da Expressão Plástica” a celebrar com
Catarina Ferreira Bizarro de Almeida Baptista Mimoso, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de 320,00 (trezentos
e vinte euros) (Proposta n.º 15-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 195/2020: Adjudicação à Glocalmusic, CRL. da aquisição de
serviços de ensino musical na CAF da Quinta dos Frades, com um montante
máximo de despesa de € 1.722,00 (mil setecentos e vinte e dois euros), já com
IVA incluído: (Proposta n.º 16-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º 196/2020: Adjudicação à Artspot Lumiar, Lda. da aquisição de 3
máquinas de corte para usufruto das 3 Componentes de Apoio à Família, com
um montante máximo de despesa de € 811,80 (oitocentos e onze euros e oitenta
cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 17-CAF/2020).
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 197/2020: Adjudicação a C2DL, Lda. da aquisição de serviços de
adaptação de espaços para instalação de máquina de lavar roupa no JI do Lumiar,
com um montante máximo de despesa de € 1.045,50 (mil e quarenta e cinco
euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 46-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 198/2020: Adjudicação a Schindler Ascensores e Escadas
Rolantes, SA, para serviços de manutenção de elevador da Escola Básica do Alto
do Lumiar, pelo período de 3 meses, com um montante máximo de despesa de
€ 238,60 (duzentos e trinta e oito euros e sessenta cêntimos), já com IVA
incluído: (Proposta n.º 47-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 199/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para arranjos gerais na Escola Básica
Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, a celebrar com a entidade C2DL, LDA., pelo preço
contratual de € 4.120,00 (quatro mil cento e vinte euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, se devido, nos termos propostos no respetivo relatório em anexo
e notificar as demais entidades concorrentes da decisão de adjudicação
(Proposta n.º 48-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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6.8.

Deliberação n.º 200/2020: Adjudicação por ajuste direto de regime simplificado
a C2DL, Lda. da aquisição de empreitada de obras públicas para arranjos gerais
na EB1 Telheiras, com um montante máximo de despesa de € 1.045,50 (mil e
quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º
49-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º 201/2020: Atribuição de subsídio de apoio ao funcionamento ao
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, no montante global de 16.000,00
(dezasseis mil euros) correspondente a duas parcelas, uma no valor de €
8.000,00 (oito mil euros) referente à 1ª metade para o ano de 2020, outra no
valor de € 8.000,00 (oito mil euros) relativa a acertos pendentes de anos
anteriores (Proposta n.º 50-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.10. Deliberação n.º 202/2020: Atribuição de subsídio de apoio ao funcionamento ao
Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra, no montante global de
12.000,00 (doze mil euros), correspondente a duas parcelas, uma no valor de €
6.000,00 (seis mil euros) referente à 1ª metade para o ano de 2020, outra no
valor de € 6.000,00 (seis mil euros) relativa a acertos pendentes de anos
anteriores (Proposta n.º 51-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
6.11. Deliberação n.º 203/2020: Atribuição de subsídio de apoio ao funcionamento ao
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, no montante global de 27.000,00
(vinte e sete mil euros), correspondente a duas parcelas, uma no valor de €
14.000,00 (quatorze mil euros) referente à 1ª metade para o ano de 2020, outra
no valor de € 13.000,00 (treze mil euros) relativa a parcela de acertos pendentes
de anos anteriores (Proposta n.º 52-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo

7.1. Deliberação n.º 204/2020: Atribuição de subsídio extraordinário ao Recreativo
Águias da Musgueira, para apoio à reparação de carrinhas de Apoio às atividades
desportivas, no valor de € 2.509,22 (dois mil quinhentos e nove euros e vinte e
dois cêntimos) (Proposta n.º 11-D/2020)
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
8.1. Deliberação n.º 205/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Leonardo Nocciolo, no valor reclamado de € 178,20 (cento e setenta e oito euros
e vinte cêntimos), por responsabilidade civil pelo risco decorrente de atividade
especialmente perigosa, na sequência da projeção de gravilha, no decurso da
execução de trabalhos de deservagem da via pública na Rua Hermano Neves, no
Lumiar, pelas 15h30m, no dia 11 de fevereiro de 2020 (Proposta n.º 27LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º 206/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Mónica Luísa Morgadinho Paiva, no valor reclamado de € 252,15 (duzentos e
cinquenta e dois euros e quinze cêntimos), por responsabilidade civil pelo risco
decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de
gravilha, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via pública na
Rua Actor Epifânio, no Lumiar, no dia 27 de fevereiro de 2020 (Proposta n.º 28LHU/2020).
Aprovada por unanimidade
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8.3. Deliberação n.º 207/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Maria Luísa Valente Ferreira, no valor reclamado de € 149,96 (cento e quarenta e
nove euros e noventa e seis cêntimos), por responsabilidade civil pelo risco
decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de
gravilha, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via pública na
Rua Professor Mark Athias, n.º 20, no Lumiar, no dia 11 de março de 2020, pelas
15h00m (Proposta n.º 29-LHU/2020).
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, 27 de março de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

