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ATA N.º 20/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 21 de agosto de 2020
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelas doze horas e trinta minutos,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em formato misto, presencial e por
videoconferência, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
na 131.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião através de meios de comunicação remota o Presidente, Pedro
Delgado Alves, os vogais Elsa Fragata, Pedro Saraiva e Pedro Ângelo e com presença
física na sede da Freguesia, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, a Secretária,
Patrocínia César e o vogal Henrique Sá Melo. 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 deu nota do estado de obras em espaço público na Freguesia,
nomeadamente da repavimentação da Rua Prof. Fernando da Fonseca, da obra de
requalificação do Paço do Lumiar, das ligações cicláveis em programação e do calendário
estimado para retoma de intervenções em execução de contratos de delegação de
competências.

1.2. O executivo discutiu medidas de reabertura de instalações em setembro, no quadro
da retoma da atividade dos serviços de acordo com as novas orientações emanadas pela
Direção Geral da Saúde para áreas setoriais específicas (designadamente na área do
apoio aos séniores, desporto, cultura e educação), bem como a necessidade de
reorganização do espaço físico da sede da Freguesia no sentido de ainda maior
prevenção de possíveis contágios durante o decurso da pandemia da COVID-19.
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2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 331/2020: Adjudicação à empresa Cássefazem Cássepagam,
Lda. (NIPC: 510962580), para aquisição de acrílicos de proteção de secretárias e
sinalética, por ajuste direto de regime simplificado, pelo valor de 529,93€
(quinhentos e vinte e nove euros e noventa e três cêntimos), com IVA incluído
(Proposta n.º 5-UTIL/2020).
Aprovada por unanimidade

3. Proposta subscrita Secretária Patrocínia César
2.2.

Deliberação n.º 332/2020: Adjudicação à entidade Supermercado Colina do
Tejo (NIPC: 100491944), a aquisição de produtos alimentares, pelo preço de €
500,00 (quinhentos euros), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor (Proposta
n.º 20-S/2020).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 333/2020: Adjudicação à entidade AMFrutas, Lda. (NIF
503628360), a aquisição de 85 cabazes para apoio de 85 famílias do Banco
Alimentar para o período de setembro a dezembro de 2020, pelo preço de €
6.385,20 (seis mil trezentos e oitenta e cinco euros e vinte cêntimos), já com IVA
incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 21-S/2020).
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 334/2020: Atribuição de apoio no quadro do Fundo de
Emergência Social no valor de 750 euros (setecentos e cinquenta euros) a
munícipe melhor identificado na proposta, no contexto de quebra súbita e
extraordinária de rendimento (Proposta n.º 22-S/2020)
Aprovada por unanimidade

132

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 335/2020: 4.ª alteração ao Orçamento 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 7-T/2020).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1.

Deliberação n.º 336/2020: Adjudicação à entidade Centro Medicina
Laboratorial Germano de Sousa, S.A. (NIPC 508720311), para testes ao COVID19 dos trabalhadores da Junta, pelo preço de € 2.902,35 (dois mil novecentos e
dois euros e trinta e cinco cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 44-SA/2020).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 337/2020: Adjudicação à entidade RoadWork – Construções e
Obras Públicas, Lda. (NIPC 513708766), para aquisição de serviços de reparação
da placa toponímica na Rua Alfredo de Sousa, pelo preço de € 301,35 (trezentos
e um euros e trinta e cinco cêntimos), já com IVA incluído, à taxa legal em vigor
501306099
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 338/2020: Adjudicação à entidade Município do Porto (NIF
508415110), de aquisição de placas toponímicas alusivas à Rua do Lumiar (sita
no concelho do Porto), pelo preço de € 200,00 (duzentos euros), já com IVA
incluído, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 23-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º 339/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Luís Dias, no valor reclamado de € 3.861,27 (três mil oitocentos e sessenta e um
euros e vinte e sete cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo acidente
provocado pela queda de árvore na Rua Maria Carlota, junto ao Lote 8, no
Lumiar, no dia 5 de agosto de 2020 (Proposta n.º 24-EPV/2020).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 340/2020: Adjudicação à empresa MAX ONE – Material de
Escritório, Lda., NIPC 507052609, para aquisição de sinalética COVID-19 para os
CAF`S, com um montante máximo de despesa de € 336,43 (trezentos e trinta e
seis euros e quarenta e três cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 69EDU/2020).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 341/2020: Atribuição de subsídio correspondente a tranche de
aproximadamente 80% do valor previsto para o ano letivo de 2019/2020 às
entidades executoras de atividades cuja continuidade foi deliberada pela
Assembleia de Freguesia do Lumiar em 18 de dezembro de 2019, no quadro da
celebração de protocolo de delegação de competências com o Município de
Lisboa para transferência de responsabilidades da acompanhamento pelas
Componentes de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) para as Freguesias, nos seguintes montantes em relação a cada
entidade (Proposta n.º 70-EDU/2020):

ESTABELECIMENTO DE
ENSINO

ENTIDADE
EXECUTORA

JI Lumiar - AE Lindley
Cintra

Lisboa
Ginásio

MONTANTE ESTIMADO
NO PROTOCOLO PARA O TRANSFERÊNCIA
ANO LETIVO 2019/2020
A REALIZAR
25 204,09

20 000
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JI Telheiras – AE V.
Ferreira
EB e JI Lumiar (Alto da
Faia) – AE V. Ferreira
JI São Vicente Telheiras
– AE V. Ferreira
Dr. Nuno Cordeiro
Ferreira (EB 91) – AE
Alto Lumiar
Padre Rocha e Melo
(EB 34) – AE Alto
Lumiar
TOTAL

AJEC

42 845,73

33 000

AJEC

44 334,27

35 000

Educar a
Sorrir

33 612,91

27 000

Educar a
Sorrir

34 837,91

27 000

Educar a
Sorrir

48 694,36

39 000
181 000

Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
7.1.

Deliberação n.º 342/2020: Abertura de 1 (um) procedimento por ajuste direto
para formação de contrato de empreitada para requalificação do pavimento e
deservagem de zonas pedonais e caldeiras de árvores, na freguesia do Lumiar,
com um montante máximo de despesa de até 19.978,00 (dezanove mil
novecentos e setenta e oito euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, e
convite à entidade RIVERBUILD, SA. (NIPC 513536140) (Proposta n.º 44LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 343/2020: Adjudicação à empresa Liberty Seguros, Lda., NIPC
980630495, para pagamento da Apólice de Seguros n.º 1014145750 referente à
viatura: 82-83-RF, com um montante máximo de despesa de € 1.006,74 (mil e
seis euros e setenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 45LHU/2020)
Aprovada por unanimidade

135

7.3.

Deliberação n.º 344/2020: Adjudicação à empresa Treemworld, Lda., NIPC
513950672, para aquisição de serviços de reparação da máquina STIHL, com um
montante máximo de despesa de € 307,13 (trezentos e sete euros e treze
cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 46-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, 21 de agosto de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

