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ATA N.º 16/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 5 de junho de 2020
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas catorze 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 127.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, 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 da Junta fez um ponto de situação da avaliação em curso pela CML e
e pelas Juntas de Freguesia quanto à reabertura das Componentes de Apoio à Família
na cidade de Lisboa, e a sua articulação com programas de ocupação de tempos livres.

1.2. O Presidente deu ainda nota da nova estrutura de fornecimento de refeições
quentes sob a responsabilidade da CML, que passará a operar através de protocolos com
IPSS com presença no território das Freguesias onde se encontram os beneficiários ou
delas próximas. No caso do Lumiar, passarão as mesmas a ser asseguradas pelos Leões
de Portugal e pela CREVIDE, mantendo-se o apoio da Freguesia sobre a distribuição
alimentar sempre que necessário.
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1.3. O executivo avaliou ainda os dados atualizados sobre a evolução do apoio social,
em particular do apoio alimentar prestado pelas instituições da Freguesia e da própria
autarquia, revelando um crescimento em abril e maio.

2. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
2.1.

Deliberação n.º 288/2020: Concessão de tolerância de ponto no dia 12 de junho
(Proposta n.º 39-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 289/2020: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de conservação, manutenção e reparação do
espaço público na área da Freguesia do Lumiar, a celebrar com a entidade
TECNOPROGRESSO – Obras Públicas e Construção Civil, Lda., para anos 2020 e
2021, (CP n.º ) com um montante máximo de despesa de € 72.000,00 (setenta e
dois mil euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 15EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
3.1.

Deliberação n.º 290/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para arranjos gerais na EB1/JI de São
Vicente, em Telheiras, Freguesia do Lumiar, a celebrar com a entidade
Concorrente OS BRITAMONTES – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., NIPC 506280187,
pelo preço contratual de € 7.994,00 (sete mil novecentos e noventa e quatro
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 56-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 291/2020: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras de remodelação na CAF da Escola Básica Quinta
dos Frades, Freguesia do Lumiar, por consulta prévia, com um montante máximo
de despesa de até € 25.500,00 (vinte e cinco 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) e convite às
seguintes entidades:
a) C2DL, Lda. NIPC 514461446
b) OS BRITAMONTES – SOC. DE CONSTRUÇÕES LDA. NIPC 506280187
c) JORGE S. MARQUES, PINTURAS LDA. NIPC 508449499
d) TANAGRA S.A. NIPC 500278679
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, os erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta os
princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica e designação do júri do procedimento com a seguinte composição:
Presidente Nuno Gomes, Vogais efetivos, Joana Antunes e Susana Saramago
Vogais Suplentes Cláudia Ferreira e Paula Santos (Proposta n.º 57-EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
4.1.

Deliberação n.º 292/2020: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada para requalificação do pavimento e deservagem de
zonas pedonais e caldeiras de árvores, na freguesia do Lumiar, a celebrar com a
entidade RIVERBUILD, SA., NIPC 513536140, com um montante máximo de
despesa de € 51.150,00 (cinquenta e um mil cento e cinquenta euros), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 40-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade
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4.2.

Deliberação n.º 293/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Porfírio Martins Alves, no valor reclamado de € 121,77 (cento e vinte e um euros
e setenta e sete 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
Avenida Carlos Paredes, no Lumiar, no dia 10 de fevereiro de 2020, pelas 14h
(Proposta n.º 41-LHU/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1. Deliberação n.º 294/2020: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
abaixo, para apoio ao funcionamento das coletividades no quadro da pandemia
da COVID-19 no mês de maio, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e
dezasseis euros e oitenta cêntimos) (Proposta n.º 24-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
Associação de Moradores da Cruz Vermelha
Judo Clube de Lisboa

Basquetebol
Ginástica
Karaté
Xadrez
Rugby e Basquetebol
Judo
Boxe e Kickboxing
Futsal
Futsal
Voleibol
Boxe e Futebol 11
Ténis de Mesa
Basquetebol
Atletismo
Judo

540,00 €
196,80 €
180,00 €
180,00 €
360,00 €
180,00 €
360,00 €
360,00 €
180,00 €
180,00 €
720,00 €
180,00 €
540,00 €
180,00 €
180,00 €
TOTAL

4.516,80 €

Aprovada por unanimidade
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5.2. Deliberação n.º 295/2020: Atribuição de subsídio de acordo com a tabela
abaixo, para apoio ao funcionamento das coletividades no quadro da pandemia
da COVID-19 no mês de junho, no valor de 4.516,80€ (quatro mil quinhentos e
dezasseis euros e oitenta cêntimos) (Proposta n.º 25-D/2020)
Basquetebol
Ginástica
Academia Musical 1.º de Junho 1893
Karaté
Xadrez
Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol
Clube Atlético Alta de Lisboa
Judo
G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing
Académico Clube de Ciências
Futsal
Futsal
Centro Social da Musgueira - Mediateca
Voleibol
Recreativo Águias da Musgueira
Boxe e Futebol 11
Sporting Clube de Portugal
Ténis de Mesa
Sporting Clube de Portugal
Basquetebol

540,00 €
196,80 €
180,00 €
180,00 €
360,00 €
180,00 €
360,00 €
360,00 €
180,00 €
180,00 €
720,00 €
180,00 €
540,00 €

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo
Judo Clube de Lisboa
Judo

180,00 €
180,00 €
TOTAL

4.516,80 €

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, 5 de junho de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

