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ATA N.º 29/2020
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 3 de novembro de 2020
Aos três dias do mês de novembro 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 140.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Participaram na reunião o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia
César, e os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur
Reis, e o vogal Pedro Saraiva 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 fez o balanço da implementação das novas medidas direcionadas à
prevenção da COVID-19 adotadas na reunião anterior, tendo os responsáveis por cada
área apresentado o ponto de situação em cada departamento dos serviços da Junta de
Freguesia.

1.2. O Presidente forneceu dados atualizados sobre os casos mais problemáticos de
suspensão de atividades letivas nas escolas da Freguesia motivadas por casos de infeção
e/ou pela necessidade de ativar períodos de isolamento profilático junto dos docentes
ou pessoal não docente das escolas, tendo ainda dado conta do processo de
recrutamento adicional de recursos humanos em curso por parte das entidades
responsáveis do Ministério da Educação e da CML.
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2. Proposta subscrita pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 496/2020: Autorizar os termos da transação a celebrar com a
Sociedade Caravela – Companhia de Seguros, S.A, no âmbito da ação
administrativa que corre termos na Unidade Orgânica 1 do Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa (Processo n.º 1841/20.8BELSB), conforme
minuta em anexo, e conferir ao Presidente da Junta de Freguesia do
Lumiar, Pedro Filipe Mota Delgado Simões Alves, todos os poderes necessários
para, em nome e representação da Junta de Freguesia do Lumiar, assinar a
referida transação (Proposta n.º 14-P/2020).
Aprovado por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
3.1.

Deliberação n.º 497/2020: Adjudicação a Portinsurance – Consultores Seguros,
Lda. (NIPC 503912352) da aquisição de serviços de seguros de acidentes de
trabalho, com um montante máximo de despesa de € 6.386,73 (seis mil trezentos
e oitenta e seis euros e setenta e três cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal
em vigor (Proposta n.º 20-RH/2020).
Aprovado por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 498/2020: Adjudicação ao Centro Medicina Laboratorial
Germano de Sousa S.A. (NIPC 508720311) da aquisição de testes de despistagem
à COVID-19, com um montante máximo de despesa de € 1.846,95 (mil oitocentos
e quarenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos), já com IVA incluído à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 74-SA/2020).
Aprovado por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
4.1.

Deliberação n.º 499/2020: Adjudicação à entidade Vadeca – Facility
Services,S.A. (NIPC 508604460), para aquisição de serviços para limpeza na CAF
da Quinta dos Frades, no valor de € 504,30 (quinhentos e quatro euros e trinta
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 116-EDU/2020).
Aprovado por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
5.1.

Deliberação n.º 500/2020: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Nuno André Fernandes dos Santos Ferrinho, no valor reclamado de € 73,63
(setenta e três euros e sessenta e três 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 José Pontes, em Telheiras, do dia 27 de outubro de 2020, pelas
11h10m. (Proposta n.º 61-LHU/2020)
Aprovado por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
6.1. Deliberação n.º 501/2020: 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 setembro, no valor de 3.960,00€ (três mil novecentos e
sessenta euros) (Proposta n.º 52-D/2020)
Basquetebol
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 €
180,00 €
180,00 €
360,00 €
180,00 €
360,00 €
360,00 €
180,00 €
180,00 €
720,00 €
180,00 €
540,00 €
TOTAL

3.960,00 €

Aprovado por unanimidade

195

6.2. Deliberação n.º 502/2020: 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 outubro, no valor de 3.960,00€ (três mil novecentos e
sessenta euros) (Proposta n.º 53-D/2020)
Basquetebol
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 €
180,00 €
180,00 €
360,00 €
180,00 €
360,00 €
360,00 €
180,00 €
180,00 €
720,00 €
180,00 €
540,00 €
TOTAL

3.960,00 €

Aprovado 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, 3 de novembro de 2020.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

