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ATA N.º 15/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 22 de maio de 2020
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas doze 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 126.ª reunião do mandato
autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Henrique Sá Melo e Pedro Saraiva. Os vogais Elsa Fragata e Pedro Ângelo justificaram a
sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a existência de quórum, o
Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O executivo avaliou os dados da evolução dos programas em curso na Freguesia em
matéria de apoio à população no quadro da pandemia da COVID-19, focando em
particular:








O aumento dos pedidos de apoio alimentar decorrente de aumento de casos de
insuficiência económica;
O reforço de acesso a produtos frescos através da iniciativa Mercado Solidário,
articulada com a Câmara Municipal de Lisboa e produtores locais;
O estado de cobertura da rede de contactos construída a partir do projeto
RADAR, mantendo em contacto com os serviços da Junta de Freguesia uma
parcela relevante da população sénior;
A preparação da ativação do novo modelo de apoio através do Fundo de
Emergência Social, enquadrado por novo contrato de delegação de
competências e regulamento aprovado na Assembleia Municipal;
A articulação acrescida com algumas das instituições da freguesia para
fornecimento de apoio no acesso a equipamentos de proteção individual e para
troca de informações com regularidade;
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O processo de distribuição de máscaras sociais reutilizáveis, com prioridade dada
aos grupos de risco, abrindo-se depois distribuição generalizada à população;
A coordenação através do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa e da Parceira
Local de Telheiras do estado de intervenção e capacidade de resposta dos vários
parceiros da Freguesia;

1.2. O executivo avaliou ainda o processo de prevenção e contenção implementado nos
serviços da Freguesia, designadamente o processo de realização de testes aos
trabalhadores da sede e do posto de limpeza, conduzido na sequência de infeção em
contexto extralaboral de dois trabalhadores cujos postos de trabalho se localizavam em
cada um dos edifícios referidos. Todos os trabalhadores, colaboradores e membros do
executivo testados apresentaram resultados negativos, tendo sido observados os
procedimentos de quarentena preventiva das pessoas que integraram os mesmos
turnos dos trabalhadores com a COVID-19. Ademais, foi igualmente realizada
higienização por empresa especializada quer da sede, quer do posto de limpeza.

1.3. Foi feito o ponto de situação da obra de melhoria de acessibilidades à Escola Básica
de São Vicente, cuja obra de construção civil e de ajardinamento estão em fase de
conclusão, importando apenas afinar algumas alterações pontuais

1.4. O Presidente deu ainda nota das reuniões de ponto de situação realizadas com a
UIT – Norte, por um lado, e com o Presidente da CML e as demais Freguesias, por outro
lado, no quadro das quais foi avaliada a intervenção em espaço público e nas
acessibilidades seguras e cicláveis a estabelecimentos de ensino.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 270/2020: Atribuição de subsídio à Associação Gerador, para
apoio à programação e intervenções no eixo social do Trampolim Gerador 2019,
no valor de 7.000,00€ (sete mil euros) (Proposta n.º 8-C/2020).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pelo Tesoureiro Artur Reis
3.1.

Deliberação n.º 271/2020: 3.ª alteração ao Orçamento e 3ª alteração ao Plano
de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2020, de acordo com os quadros
em anexo à proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 3T/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária Patrocínia César
4.1.

Deliberação n.º 272/2020: Adjudicação à entidade Termoventil, Lda. (NIPC
500282773) da aquisição de serviços para reparação da caldeira do Centro de
Convívio do Paço do Lumiar, pelo montante de € 343,17 (trezentos e quarenta e
três euros e dezassete cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º
15-S/2020).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 273/2020: Adjudicação à entidade Supermercado Colina do
Tejo, Lda. (NIF 100491944) da aquisição de produtos alimentares – Reforço do
Banco Alimentar, pelo montante de € 500,00 (quinhentos euros), já com IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 16-S/2020).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 274/2020: Atribuição de apoio para ligação à internet de um
computador portátil a munícipe identificado na proposta para acesso a aulas a
distância no âmbito do Fundo de Emergência Social, pelo montante de € 54,98
(cinquenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos) (Proposta n.º 17-S/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.4.

Deliberação n.º 275/2020: Atribuição de apoio para ligação à internet de um
computador portátil a munícipe identificado na proposta para acesso a aulas a
distância no âmbito do Fundo de Emergência Social, pelo montante de € 54,98
(cinquenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos) (Proposta n.º 18-S/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1.

Deliberação n.º 276/2020: Adjudicação à entidade Compuworks, Lda. (NIPC
506132625), a aquisição de serviços de backup cloud solução anual, pelo preço
de € 959,40 (novecentos e cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos), já com
IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 36-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 277/2020: Adjudicação à entidade PPRC, Comunicação Lda.
(NIPC 514071206), a aquisição de serviços para conceção, maquetização,
ilustração e arte final e produção de flyers, pelo preço de € 1.506,75 (mil
quinhentos e seis euros e setenta e cinco cêntimos), já com IVA incluído, à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 37-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 278/2020: Adjudicação à entidade Pestox, Lda. (NIPC
501386050), a aquisição de serviços de desinfeção geral e de largo espectro da
SEDE desta Junta de Freguesia e do Posto de Limpeza, pelo preço de € 1.159,89
(mil cento e cinquenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 38-SA/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º 279/2020: Revogação da decisão de contratar a aquisição de
seguro de acidentes de trabalho, aprovada por deliberação da Junta de Freguesia
do Lumiar, de 4 de fevereiro de 2020 (Deliberação n.º 110/2020), e proceder às
diligências necessárias para descabimentar a respetiva despesa. (CP n.º4/2020)
(Proposta n.º 18-RH/2020).
Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 280/2020: Concessão ao trabalhador Nuno Jorge Moreira
Varela a prorrogação da licença sem remuneração requerida até 31 de dezembro
de 2020. (Proposta n.º 19-RH/2020).
Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 281/2020: Adjudicação de trabalhos complementares, levando
a uma modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas de
qualificação do acesso à Escola Básica de São Vicente de Telheiras, na freguesia
do Lumiar (AD n.º6/2020), com um montante máximo de despesa de até €
8.863,48 (oito mil oitocentos e sessenta e três euros e quarenta e oito cêntimos),
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 14-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 282/2020: Adjudicação tendente à celebração de um contrato
de aquisição de serviços de desinfeção nos 6 Jardins de Infância da Freguesia do
Lumiar, a celebrar com a entidade B-ALERT & CONTROLPESTE, LDA. (NIPC
505603047), por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de até € 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta euros), a
que acresce IVA, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 55-EDU/2020).
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7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
7.1.

Deliberação n.º 283/2020: Adjudicação à entidade Melfa, Lda. (NIPC
508415110), para aquisição de fio de corte redondo - STIHL, pelo montante de €
535,98 (quinhentos e trinta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), já com IVA
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 35-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 284/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de locação de varredoura mecânica, por um período de trinta e quatro
meses, por ajuste direto, pelo preço de € 119.000,00 (cento e dezanove mil
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23% (vinte e três por cento) a
CERTOMA – Comércio Técnico de Máquinas, Lda. (AD n.º 5/2020) e notificar a
entidade CERTOMA – Comércio Técnico de Máquinas, Lda. para apresentar os
documentos de habilitação referidos no ponto 10.1 do Oficio Convite num prazo
de 5 dias úteis, contados da notificação da adjudicação (Proposta n.º 36LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

7.3.

Deliberação n.º 285/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de um aspirador urbano elétrico de condutor apeado, a
celebrar com a entidade Concorrente CERTOMA – COMÉRCIO TÉCNICO DE
MÁQUINAS, LDA., (NIPC 501777407), pelo preço contratual de € 15.945,00
(quinze mil novecentos e quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, nos termos descritos no relatório final do júri no âmbito do
procedimento de Consulta Prévia n.º 3/2020, bem como notificação das demais
entidades concorrentes da decisão de adjudicação e aprovação da minuta do
contrato a celebrar.(Proposta n.º 37-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade
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7.4.

Deliberação n.º 286/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Fernando Jorge Fonseca Baião, no valor reclamado de € 528,90 (quinhentos e
vinte e oito euros e noventa cêntimos), derivada de 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 Tomás del Negro, no Lumiar, do dia 11 de março de 2020, pelas 10h30m
(Proposta n.º 38-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

7.5.

Deliberação n.º 287/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada para requalificação do pavimento e deservagem de
zonas pedonais e caldeiras de árvores, na freguesia do Lumiar, por consulta
prévia (CP n.º 8/2020), com um montante máximo de despesa de até €
52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos 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 proposta e delegação no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura, e
com aprovação de convite às seguintes entidades:
i.
ii.
iii.

JASMINEWHISPER UNIPESSOAL LDA. (NIPC 515513717 )
MSJ, LDA. (NIPC 507933192 )
RIVERBUILD, SA. (NIPC 513536140)

Delegação 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 e designação do júri do
procedimento, com a seguinte composição:
(i) Presidente: Nuno Gomes
(ii) Vogais Efetivos: Susana Saramago e Paula Camacho
(iii) Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira e Joana Melo Antunes
(Proposta n.º 39-LHU/2020).
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, 22 de maio de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

