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ATA N.º 10/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 2 de abril de 2020
Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, 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 121.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota 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. Informações
1.1. O Presidente fez uma atualização breve do quadro de apoios a ser prestados pela
Freguesia do Lumiar aos residentes no decurso da pandemia do COVID-19:


Acompanhamento periódico das necessidades da população sénior, com vista
à ativação das respostas da JFL ou de outra instituição sempre que necessário:
o Contactos regulares para acompanhamento com os cerca de 1500
seniores em situação de isolamento recenseados através da base de
dados do Programa RADAR, desenvolvido pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa em parceria com as Freguesias da cidade;
o Contacto regular por e-mail e telefone com os cerca de 450 utentes da
Universidade da Terceira Idade do Lumiar, para identificação de
necessidades de apoio e para desenvolvimento de atividades
remotamente (estando em curso já alguma lecionação à distância);
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o Contacto regular por e-mail (com cerca de 320 pessoas) e por via de
contacto telefónico (cerca de 330 pessoas) inscritas nas atividades e
programas de apoio à população sénior;


Apoio social direto a agregados familiares carenciados:
o Distribuição diária de cerca de 130 refeições quentes fornecidas pelo
Município de Lisboa a população carenciada, identificada através da rede
social;
o Aumento do apoio alimentar através do Banco Alimentar e respostas em
cabazes de produtos, para cerca de 150 utentes (valor triplicou, para já,
face ao número usual de beneficiários);
o Articulação de respostas de emergência com reencaminhamento para a
SCML dos perfis que correspondem às respostas ali disponibilizadas;
o Distribuição em articulação com a CML de refeições escolares a alunos
dos escalões A e B (pequeno-almoço, almoço e lanche), num total de 164
alunos dos três agrupamentos da Freguesia.



Serviço de apoio a população em situação de confinamento domiciliário
(Quietinho em Casa), através da aquisição de produtos alimentares e
medicamentos, com um registo de 200 agregados na semana anterior;

1.2. Foi igualmente dado nota do estado de intervenção no espaço público para a
higienização e limpeza:





Desinfeção das ruas, paragens e abrigos de transportes públicos e outro
mobiliário urbano, com hipoclorito de sódio, fornecido regularmente pela
Câmara Municipal de Lisboa;
Apoio adicional à CML nas lavagens e limpezas junto de ecopontos e ecoilhas;
Manutenção do encerramento de parques infantis e equipamentos de
ginástica, e vedação de bancos e mobiliário urbano.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 208/2020: Aprovar a aquisição de serviços de manutenção e
limpeza para o Mercado do Lumiar, por ajuste direto, à entidade AROMALIMPA,
pelo período de 3 meses - abril a junho de 2020 no valor de 5.261,09€ (cinco mil
duzentos e sessenta e um euros e nove cêntimos), com IVA incluído. (Proposta
n.º 2-ECON/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 209/2020: Aprovar a aquisição de serviços para renovação anual
da Revista das Freguesias, à entidade AEDREL – Associação de Estudos de Direito
Regional e Local, no valor de 65,00€ (sessenta e cinco euros), com IVA incluído.
(Proposta n.º 5-P/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 210/2020: Aprovar a aquisição de serviços para aquisição de
reforço de alimentos – Banco Alimentar, à entidade Supermercado Colina do
Tejo, no valor de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros), com IVA incluído
(Proposta n.º 10-S/2020)
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 211/2020: Atribuição de apoio monetário no âmbito do Fundo
de Emergência Social (Processo FES n.º 2/2020) a munícipe devidamente
identificado na proposta, no valor de € 700 (setecentos euros) para cobertura de
despesas extraordinárias de habitação (Proposta n.º 11-S/2020)
Aprovada por unanimidade
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3.3.

Deliberação n.º 212/2020: Atribuição de apoio monetário no âmbito do Fundo
de Emergência Social (Processo FES n.º 3/2020) a munícipe devidamente
identificado na proposta, no valor de € 850 (oitocentos e cinquenta euros) para
cobertura de despesas extraordinárias de habitação (Proposta n.º 12-S/2020)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
4.1.

Deliberação n.º 213/2020: Adjudicação à empresa Compuworks – Soluções
Empresariais e Telecomunicações, Lda. para aquisição de serviços de apoio
informático, com um montante máximo de despesa de € 438,19 (quatrocentos
e trinta e oito euros e dezanove cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 17SA/2020)
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 214/2020: Atribuição de subsídio relativo ao apoio ao período
de almoço na Escola Básica de São Vicente a Educar a Sorrir, no montante de €
36.270,00 (trinta e seis mil duzentos e setenta euros), correspondentes ao
período de janeiro a junho de 2017 (no valor de € 9.750 – nove mil setecentos e
cinquenta euros), do ano letivo 2017/2018 (no valor de € 12.948 - doze mil
novecentos e quarenta e oito euros) e do ano letivo 2018/2019 (no valor de €
13.572 – treze mil quinhentos e setenta e dois euros), nos termos resultantes da
fórmula constante do protocolo da Freguesia do Lumiar com o Município de
Lisboa para a execução da Componente de Apoio à Família naquele
estabelecimento de ensino (Proposta n.º 53-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 215/2020: Determinação da suspensão dos pagamentos
devidos pelos agregados familiares pela frequência das Componentes de Apoio
à Família das Escolas Básicas da Quinta dos Frades, de São Vicente e de Telheiras
durante o período de encerramento dos estabelecimentos de ensino
determinados no quadro da pandemia do COVID-19 (Proposta n.º 18CAF/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, 2 de abril de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

