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ATA N.º 28/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 1 de novembro de 2020
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, 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 139.ª reunião
do mandato autárquico 2017-2021.
Participaram na reunião com presença física na sede da Freguesia, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia
César e o vogal Henrique Sá Melo e através de meios de comunicação remota o vogal
Pedro Saraiva e a vogal Elsa Fragata. O Tesoureiro, Artur Reis, e o vogal Pedro Ângelo
justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a existência de
quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Reforço de medidas no quadro da pandemia da COVID-19
Na sequência das medidas adotadas pelo Governo da República em reunião do Conselho
de Ministros realizada a 31 de outubro, o Executivo avaliou a necessidade e de adoção
de medidas de execução das mesmas na Freguesia, tendo fixado orientações a ser
concretizadas em ordem de serviço a comunicar pelo Presidente aos trabalhadores e
prestados de serviço, nos seguintes domínios:
1. Instalações: Medidas a vigorar a partir de dia 2 de novembro:

1.1.1. A circulação e permanência nas instalações de qualquer serviço apenas se pode
fazer com utilização de máscara, excecionando-se apenas os momentos em que as
pessoas que tenham gabinete individual se encontrem sozinhas no respetivo
gabinete.
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1.1.2. Devem ser evitados contactos pessoais nos espaços da Freguesia,
privilegiando-se o contacto por via telefónica ou por email, reduzindo ao mínimo
indispensável as deslocações entre gabinetes.

1.1.3. A utilização dos serviços comuns (cozinha e copa) deve fazer-se com respeito
pelo limite de 3 pessoas no conjunto dos dois equipamentos em cada momento,
devendo sempre que possível organizar-se turnos para o seu uso. Sempre que viável,
as refeições podem ser tomadas no posto individual de cada um.

1.1.4. Todos os trabalhadores e pessoas que exerçam funções fora do espaço da sede
não estão autorizadas a deslocar-se às instalações, de forma a preservar a bolhas de
contactos em cada edifício: todos os pedidos de material, cópias, documentos ou
outros devem ser dirigidos remotamente e sem presença física nas instalações. O
mesmo regime é aplicável para contactos entre outros serviços: salvo indicação em
contrário por necessidade de serviço, cada qual apenas deve deslocar-se ao seu local
de trabalho físico.

1.1.5. Não é permitido o acesso de terceiros às instalações da Freguesia, salvo nos
casos em que tenham marcação para atendimento, atendimento social ou outra de
natureza similar. Serão definidas regras adicionais para estas marcações quando
necessário, bem como para os locais onde se realizam, visto que foram equipadas
algumas salas com separadores de acrílico.

2. Teletrabalho: Medidas a vigorar a partir de dia 3 de novembro:

2.1. Dando seguimento ao que foi aprovado em Conselho de Ministros, todos os
trabalhadores e prestadores de serviço cuja atividade seja compatível com a referida
modalidade irão passar a regime de teletrabalho a partir do dia 3 de novembro.
Durante o dia 2 de novembro será feita a determinação individual de quem fica
abrangido.
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2.2. De forma a superar as dificuldades colocadas pelo trabalho à distância, serão
afinados os instrumentos de trabalho para o efeito, nomeadamente a
disponibilização de ligação VPN, acessos remotos a alguns programas a partir de casa
e agilização do envio de documentos por email sempre que se formular um pedido
por alguém que deles careça. Adicionalmente, sempre que necessário para reuniões
ou levantar documentos, podem ter lugar deslocações pontuais à JFL.

2.3. Nos demais casos em que não seja possível que certos serviços estejam
integralmente em teletrabalho, vamos trabalhar com equipas em espelho e com
teletrabalho parcial, de forma a ter turnos e rotação nas presenças na sede e nos
demais serviços. A rotação preferencial será semanal, assegurando uma pessoa a
presença física e trabalhando a outra de casa.

2.4. Mantém-se em vigor o horário já adaptado do posto de limpeza para o efeito.

2.5. Nos demais casos, assegurar-se-ão horários desfasado, para ter o menor número
possível de pessoas na sede em simultâneo.

3. Serviços setoriais
Nos demais serviços, o funcionamento terá em conta a realidade de cada serviço,
sujeito a avaliação e adaptação com os elementos que forem recolhidos e com base
nas sugestões recebidas:

3.1. Componentes de Apoio à Família
Funcionam nos termos já implementados e em articulação com a missão das escolas.
Estamos a concluir reforços de recrutamento para acorrer a necessidades e ter
pessoas de prevenção para acorrer a faltas de pessoal.
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3.2. Centro de Artes e Formação
Aguardaremos apenas até ter concluído o processo de recrutamento adicional, com
intenção de abrir faseadamente para todos os utentes que não tenham alternativa,
mas com rotação de forma a ter mínimo de pessoas presencial e os demais
remotamente.

3.3. UTIL
Mantém-se o início de aulas online a 9 de novembro, devendo estar concluída
aquisição de meios em falta esta semana. Limitaremos as idas às instalações aos
professores que precisem de transmitir as aulas a partir daí.

3.4. Biblioteca Maria Keil (BMK)
A BMK manterá o seu funcionamento apenas para empréstimo domiciliário durante
a próxima semana, ainda sem abertura de portas, até termos orientações comuns da
rede das bibliotecas para as novas medidas.

3.5. Cultura e Desporto
Iremos avaliar nos próximos dias e em função da coordenação com a CML e as demais
Freguesias qual o quadro de atividades a manter e suspender, estando em curso
levantamento de marcações de ensaios, treinos e eventos para adaptação à nova
realidade. A gestão e os trabalhadores dos auditórios e pavilhões serão
especificamente contactados para definição de regras.

3.6. Mercado do Lumiar
O Mercado do Lumiar mantém o seu funcionamento usual, com as regras sanitárias
já conhecidas e os horários praticados.
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2. Divulgação adicional de medidas
Para além das novas medidas, deverá ser reiterada e reforçada a comunicação do plano
de contingência da Freguesia, com especial enfoque para as medidas de proteção
(distanciamento social, uso de máscara, etiqueta respiratória, lavagem das mãos e/ou
uso de álcool gel para desinfeção) e para os procedimentos de segurança e contacto
com a chefia a ativar em caso de aparecimento de sintomas.

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, 1 de novembro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

