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ATA N.º 12/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 22 de abril de 2020
Aos vinte e 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 123.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, e os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo,
Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, justificou a sua ausência junto
do Presidente. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à
reunião.
1. Informações
1.1. O Presidente fez um ponto de situação atualizado sobre a situação de apoios em
curso no quadro da pandemia de COVID-19, reportando-se aos dados relativos ao
primeiro mês de atividade:
a) Programa de apoio “Quietinho em casa”
Aquisição e entrega de produtos alimentares e medicamentos a pessoas que se
integram em grupos de risco e se encontram em casa em isolamento social.
Desde o dia 18 de março e até 14 de abril foram registados 489 pedidos (111 de
farmácia e 378 de bens alimentares), com uma média de 26 entregas diárias.
b) Entrega de refeições quentes
Equipas da JFL procedem ao apoio ao programa gerido pelo Município de
entrega de refeições quentes, que abrange 161 pessoas diariamente. Destas, 94
são entregues ao domicílio diariamente pelas equipas da Junta de Freguesia do
Lumiar, procedendo as restantes 67 pessoas ao seu levantamento nas escolas de
referência.
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c) Refeições escolares
A JFL tem ainda dado encaminhamento a pedidos para o apoio enquadrado pelo
programa de acesso a refeições escolares a alunos dos escalões de ação social A
e B, que se traduz de momento num apoio a um total de 57 alunos de três
agrupamentos (12 do AE Lindley Cintra; 5 do AE Vergílio Ferreira e 40 do AE do
Alto do Lumiar).
d) Apoio através e cabazes alimentares:
Até à data de hoje foram distribuídos a 166 famílias cabazes alimentares (num
universo de cerca de 555 pessoas), recorrendo ao protocolo com Banco
Alimentar, aquisição direta de bens pela JFL e algumas ofertas de produtores.
Encaminhámos ainda 38 famílias para apoio alimentar nas suas freguesias de
residência, que haviam contactado os nossos serviços de apoio social.
e) Encaminhamento jurídico
Mantém-se por via remota e por via telefónica o apoio para encaminhamento
jurídico, com especial enfoque nesta fase no apoio a dúvidas resultantes das
medidas adotadas quanto à pandemia em matéria laboral, de arrendamento e
de apoios a pessoas e empresas.
f) Contacto regular com a população sénior
Por via das várias respostas sociais para a população sénior, mantém-se contacto
regular por vários canais com cerca de 2900 pessoas, devidamente registadas e
com observações, procedendo-se a contactos de seguimento, para aferir de
necessidades adicionais e de outros pedidos.


População identificada pelo Projeto RADAR: Foram realizados contactos com
a totalidade das pessoas constantes da base de dados, num total de 1543
seniores contactados com sucesso e com posterior acompanhamento regular
de seguimento;



Alunos da Universidade da Terceira Idade: Foram contactados todos os cerca
de 450 alunos, para identificação de necessidades ao nível dos programas de
apoio a pessoas em casa e outros, mantendo-se a regularidade da ligação por
email ou telefone para manutenção da lecionação à distância sempre que
possível

87



Utentes dos programas seniores:
o São acompanhados 380 seniores através de contacto via e-mail, quer
para identificação de necessidades, quer com sugestões diárias de
atividades e partilha de elementos para visitas online.
o São ainda acompanhados 250 seniores por contacto telefónico (com
regularidade pelo menos semanal), com vista a acompanhamento de
necessidades de apoio e seguimento de casos que carecem de maior
atenção.
o Com vista a manter contacto e apoias população em isolamento foi
lançada a campanha Postais da 40.tena com envio de 320 postais
semanais manuscritos por voluntários aos idosos dos Inválidos do
Comércio. Adicionalmente, por se tratar de um projeto BIP/ZIP nesse
território, são também enviados 250 postais semanais para a
população da Quinta do Olival.

1.2. O executivo fez ainda o balanço dos apoios prestados no quadro do fornecimento
de viseiras, máscaras e equipamentos de proteção individual aos serviços de instituições
da Freguesia que prestam apoio à população.

1.3. O Presidente deu nota do trabalho em curso para manter atualizada a lista de
estabelecimentos comerciais e de restauração da Freguesia que tem atividade aberta
com take-away ou entrega ao domicílio e que estão a ser também carregados na
plataforma própria da CML para o efeito.

1.4. Foi ainda brevemente analisado o ponto de situação feito pela EMEL junto da
Freguesia quanto aos trabalhos de reabilitação do parque de estacionamento do
Mercado do Lumiar e quanto ao Parque afeto ao Instituto do Cinema e do Audiovisual.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 235/2020: Anulação da Deliberação n.º 181/2020, de 27 de
março de 2020, correspondente à Proposta n.º 1-ECON por incorreção do valor
adjudicado, desencadeando as diligências necessárias para descabimentar a
despesa (Proposta n.º 3-ECON/2020)
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 236/2020: Anulação da Deliberação n.º 208/2020, de 2 de abril
de 2020, correspondente à Proposta n.º 2-ECON por incorreção do valor
adjudicado, desencadeando as diligências necessárias para descabimentar a
despesa (Proposta n.º 4-ECON/2020)
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 237/2020: Adjudicação à empresa AROMALIMPA – Limpezas
Industriais, S.A. (NIPC: 506645541), para aquisição de serviços de manutenção e
limpeza para o Mercado do Lumiar, por ajuste direto de regime simplificado, pelo
período de 3 meses - janeiro a março de 2020 no valor de 5.566,22€ (cinco mil
quinhentos e sessenta e seis euros e vinte e dois cêntimos), com IVA incluído
(Proposta n.º 5-ECON/2020).
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 238/2020: Adjudicação à empresa AROMALIMPA – Limpezas
Industriais, S.A. (NIPC: 506645541), para aquisição de serviços de manutenção e
limpeza para o Mercado do Lumiar, por ajuste direto de regime simplificado, pelo
período de 3 meses - abril a junho de 2020 no valor de 5.566,22€ (cinco mil
quinhentos e sessenta e seis euros e vinte e dois cêntimos), com IVA incluído
(Proposta n.º 6-ECON/2020)
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pelo Tesoureiro Artur Reis
3.1.

Deliberação n.º 239/2020: 2.ª alteração ao Orçamento e 2ª 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. (Proposta n.º 2-T/2020).
Aprovada por unanimidade

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

Deliberação n.º 240/2020: Anulação da Deliberação n.º 190/2020, de 27 de
março de 2020, correspondente à Proposta n.º 16-SA/2020 por incorreção do
valor adjudicado, desencadeando as diligências necessárias para descabimentar
a despesa (Proposta n.º 23-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 241/2020: Anulação da Deliberação n.º 219/2020, de 8 de abril
de 2020, correspondente à Proposta n.º 19-SA/2020 por incorreção do valor
adjudicado, desencadeando as diligências necessárias para descabimentar a
despesa (Proposta n.º 24-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 242/2020: Anulação da Deliberação n.º 220/2020, de 8 de abril
de 2020, correspondente à Proposta n.º 20-SA/2020 por incorreção do valor
adjudicado, desencadeando as diligências necessárias para descabimentar a
despesa (Proposta n.º 25-SA/2020)
Aprovada por unanimidade
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4.4.

Deliberação n.º 243/2020: Ratificar a Deliberação n.º 218/2020, de 8 de abril,
na qual foi aprovada a abertura de 1 (um) procedimento por ajuste direto para
formação de um contrato de prestação de serviços de apoio informático com
convite à entidade Pausedomain, Lda. (NIPC 513915427), com efeitos de abril a
dezembro de 2020, pelo montante de € 2.000 (dois mil euros) mensais, num total
de € 18.000 (dezoito mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
acautelando o correspetivo cabimento orçamental (Proposta n.º 26-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 244/2020: Aprovar a adjudicação à empresa GOOGLE (NIF:
IE6388047TV), para aquisição de serviços Google APPS - utilização do domínio:
jf-lumiar.pt, com um montante máximo de despesa de € 506,03 (quinhentos e
seis euros e três cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 27-SA/2020)
Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º 245/2020: Adjudicação à empresa Compuworks – Soluções
Empresariais e Telecomunicações, Lda. (NIPC: 506132625), a aquisição de
serviços de fornecimento de infraestrutura de rede e energia elétrica para
instalação da solução de relógios de ponto em todas as valências da Junta de
Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 1.800,62 (mil e oitocentos
euros e sesenta e dois cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 28-SA/2020)
Aprovada por unanimidade

4.7.

Deliberação n.º 246/2020: Adjudicação à empresa Compuworks – Soluções
Empresariais e Telecomunicações, Lda. (NIPC: 506132625), a aquisição de
serviços de apoio informático, com um montante máximo de despesa de €
538,97 (quinhentos e trinta e oito euros e noventa e sete cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 29-SA/2020)
Aprovada por unanimidade
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4.8.

Deliberação n.º 247/2020: Adjudicação à empresa STAMP STAR, Lda. (NIPC:
510081878), a aquisição de serviços para ligação do alarme da SEDE da Junta de
Freguesia do Lumiar aos Bombeiros, com um máximo de despesa de € 1.771,20
(mil setecentos e setenta e um euros e vinte cêntimos), já com IVA incluído
(Proposta n.º 30-SA/2020)
Aprovada por unanimidade

4.9.

Deliberação n.º 248/2020: Adjudicação à empresa CHS, Lda. (NIPC: 504346091),
a aquisição de luvas em vinil, com um máximo de despesa de € 4.428,00 (quatro
mil quatrocentos e vinte e oito euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 31SA/2020)
Aprovada por unanimidade

4.10. Deliberação n.º 249/2020: Adjudicação à empresa Cássefazem Cássepagam,
Lda. (NIPC: 510962580), a aquisição de proteção em acrílico para o balcão de
atendimento da SEDE, com um máximo de despesa de € 678,00 (seiscentos e
setenta e oito euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 32-SA/2020)
Aprovada por unanimidade

4.11. Deliberação n.º 250/2020: Adjudicação à empresa Anos D`Aventura, Lda. (NIF:
510063667), a aquisição de 30 litros de Álcool Gel, com um máximo de despesa
de € 428,04 (quatrocentos e vinte e oito euros e quatro cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 33-SA/2020)
Aprovada por unanimidade

4.12. Deliberação n.º 251/2020: Autorizar a cumulação de funções à trabalhadora Ana
Catarina Martins Lucas da Silva, com início a 1 de janeiro de 2020 (Proposta n.º
17-RH/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.13. Deliberação n.º 252/2020: Adjudicação, à empresa UNIKONSTROI, Lda. (NIF:
504229753), para celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas de qualificação do acesso à Escola Básica de São Vicente de Telheiras,
pelo preço de € 40.129,73 (quarenta mil cento e vinte e nove euros e setenta e
três cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 6% (seis por cento)
(Proposta n.º 14-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 253/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas para arranjos gerais na EB1/JI de São
Vicente, em Telheiras, por consulta prévia, com um montante máximo de
despesa de € 11.062,00 (onze mil e sessenta e dois 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, conforme minutas em anexo
à presente proposta, que da mesma fazem parte integrante, delegando no
Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura e com aprovação de convite
às seguintes entidades:




C2DL, Lda. (NIPC 514461446)
Sousa & Perdigão – Unipessoal Lda. (NIPC 506306178)
OS BRITAMONTES – SOC. CONSTRUÇÕES LDA. (NIPC 506280187

Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
os erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a competência para
adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual que tal delegação
imprimirá ao processo e designar o júri do procedimento, com a seguinte
composição: Presidente: Nuno Gomes, Vogais Efetivos: Paula Santos e Paula
Camacho, Vogais Suplentes: Joana Melo Antunes e Paulo Ribeiro (Proposta n.º
54-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 254/2020: Autorizar o pagamento a favor da entidade Galp
Power, S.A., no montante de € 24.326,39 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e
seis euros e trinta e nove cêntimos) a título de pagamento de duas faturas
relativas ao fornecimento de gás decorrentes da transição de responsabilidade
contratual por força da transferência de competências do Município de Lisboa
para a Freguesia do Lumiar, na Escola Básica Quinta dos Frades, no âmbito do
procedimento de injunção n.º 5525/20.9YIPRT. (Proposta n.º 55-EDU/2020)
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1.

Deliberação n.º 255/2020: Adjudicar a aquisição de serviços de treino de Boxe,
por ajuste direto de regime simplificado, a Carlos Manuel Pinto Morais, no
quadro da colaboração com o CAF de Telheiras pelo valor de 1.080,00€ (mil e
oitenta euros), com IVA incluído (Proposta n.º 19-D/2020).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 256/2020: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para apoio à atividade e
subsistência da coletividade no quadro da pandemia de COVID-19 (Proposta n.º
20-D/2020)
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 257/2020: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros) para apoio à atividade
e subsistência da coletividade no quadro da pandemia de COVID-19 (Proposta
n.º 21-D/2020)
Aprovada por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º 258/2020: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências no valor de € 3.000,00 (três mil euros) para apoio à atividade e
subsistência da coletividade no quadro da pandemia de COVID-19 (Proposta n.º
22-D/2020)
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 259/2020: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
abaixo, para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
abril de 2020, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e dezasseis euros e
oitenta cêntimos), procedendo-se ao acerto final em função da assiduidade no
término da época desportiva (Proposta n.º 23-D/2020)

Academia Musical 1.º de Junho 1893
Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Clube Atlético Alta de Lisboa
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
Sporting Clube de Portugal
Judo Clube de Lisboa

Basquetebol
Ginástica

540,00 €
196,80 €

Karaté

180,00 €

Xadrez
Rugby e Basquetebol

180,00 €
360,00 €

Judo
Boxe e Kickboxing

180,00 €
360,00 €

Futsal
Futsal

360,00 €
180,00 €

Voleibol
Boxe e Futebol 11
Ténis de Mesa
Basquetebol
Judo

180,00 €
720,00 €
180,00 €
540,00 €
180,00 €

TOTAL:

4.336,80 €

Aprovada por unanimidade
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7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
7.1.

Deliberação n.º 260/2020: Ratificar a deliberação n.º 120/2020, de 4 de
fevereiro, em que foi aprovada abertura de 1 (um) procedimento de formação
de contrato de aquisição de um aspirador urbano elétrico de condutor apeado,
por consulta prévia, com um montante máximo de despesa de até € 15.945,00
(quinze mil novecentos e quarenta e cinco 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), convite às entidades ali mencionadas e
composição do júri, acautelando o correspetivo cabimento orçamental
(Proposta n.º 30-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, 22 de abril de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

