
 
 

ATA N.º 13/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião Pública de 28 de março de 2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia 

do Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 13.ª reunião do mandato autárquico 2021-

2025. 

 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, o Secretário, José Silva Pinto, a Tesoureira, 

Joana Barata Lopes e os vogais Ana Beatriz Nunes, Carla Sequeira, Fernando Baião e 

Madalena Pestana de Vasconcelos. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente 

deu início à reunião 

 

Ponto 1 – Período de Intervenção do Público 

O Presidente da Junta de Freguesia iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes e 

informou que a reunião conta com a habitual participação dos fregueses que se inscreveram, 

participação essa que é feita numa fase inicial, sendo depois discutida a restante ordem de 

trabalhos. 

Nada mais havendo a acrescentar, passou a palavra ao público presente. 

Teve a palavra o freguês Azurara que vem falar de duas questões. Uma sobre a interrupção 

da ciclovia do Lumiar, pensando que deve ter havido um desencontro entre o projeto e a 

Câmara Municipal de Lisboa (CML), uma vez que se passou uma situação semelhante quando 

foi construída a ciclovia da Avenida Brasília, ao pé do Centro Clínico Champalimaud. A 

ciclovia foi construída na altura e, passados meses, começaram as obras no Centro Clínico 

Champalimaud, tendo sido tirada a ciclovia. Declarou que a CML interveio, com certeza, 

tendo sido reposta a situação inicial. Afirma ainda que houve muitos desencontros, 

eventualmente quando o projeto dos estaleiros desta obra foi feito ainda não havia a ciclovia. 

O projeto do estaleiro foi aprovado e executado e entretanto apareceu a ciclovia e ocorreu a 



 
situação. Em relação à ciclovia do Lumiar, a mesma foi interrompida uns metros junto ao 

Campo Grande, junto ao Metro. Afirma, documentando-se com fotografias, que esta 

situação é problemática porque quem vem do Lumiar para o Campo Grande não tem 

problemas porque pode passar pela estrada, mas quem vem do Campo Grande para o Lumiar 

não tem nenhuma escapatória, sendo que os ciclistas vão em contramão. O que está em causa 

é uma coisa de 5 metros. O freguês sugere que se faça chegar a ciclovia 1,5 metros para a 

direita, fazendo a ciclovia continuar. É uma situação que vai estar interrompida durante dois 

anos, afirma, pelo que considera que se chegar 1,5 metros para a direita a obra se consegue 

fazer e não haverá problema. O freguês mostra, inclusivamente, uma imagem de uma ciclista 

a andar em contramão, afirmando que não tem outra hipótese. Outra sugestão apresentada 

pelo senhor Azurara passa por quem vem do Campo Grande, virar à direita em direção à 

Rua Ator António Silva, a qual já tem sentido na direção do Lumiar, andam mais 20 metros 

e viram à esquerda outra vez e apanham a ciclovia. Deste modo resolve-se, afirma, o 

problema dos dois sentidos. Acrescenta que, depois de uma reunião que teve por causa das 

ciclovias da Avenida Almirante Reis, colocaram uns separadores.  

O senhor Azurara afirma que na Junta de Freguesia e na CML as pessoas não estão muito 

sensíveis para esta questão; custa-lhe a compreender como é que se interrompe uma ciclovia 

e não se dá alternativas. O freguês notou que a Junta de Freguesia fez um comunicado a dizer 

que a ciclovia estava interrompida, mas o que gostaria de ter visto é que a Junta de Freguesia 

informasse que a ciclovia estava interrompida e que estava a tentar encontrar uma solução, 

para avisar as pessoas de uma alternativa e isso não aconteceu, pelo menos que tivesse lido, 

sublinha. 

A segunda questão referida pelo freguês prende-se com um parque infantil que existe entre 

a Rua Agostinho Neto e a Rua Manuel Marques (no Parque Europa, zona onde habita). Tem 

dois netos e conseguiu com que um brincasse no parque infantil, mas o segundo já não 

porque o parque infantil está fechado há três anos, ou mais, afirma. Como ele, se calhar, 

outras pessoas não utilizam o parque infantil, conclui. 

O Senhor Presidente agradece o contributo do freguês e a sinalização das questões, 

afirmando que o senhor tem toda a razão em ambas. 

Em relação à questão das obras no metro do Campo Grande, é para o Executivo uma obra 

que não deveria estar a acontecer, mas que não depende da Junta de Freguesia e, portanto, 



 
temos de contemporizar com isso, tentando encontrar as melhores soluções.  Acrescenta 

que, além da situação sinalizada pelo senhor Azurara, há outras também conexas com a 

montagem dos estaleiros e da obra que muito dificultam a vida dos fregueses, nomeadamente 

no que diz respeito à zona da Rua Fernando Curado Ribeiro em que, adicionalmente, houve 

uma alteração de circulação que compromete o acesso ao estacionamento e também a 

utilização deste estacionamento, que está precisamente por baixo da linha do metro, e que 

agora acaba também por ter outra utilização, bem como, noutras áreas que dizem respeito 

ao estacionamento dos autocarros e adicionalmente no que diz respeito à segurança durante 

os jogos do Sporting Clube de Portugal, na medida em que há uma grande afluência de 

pessoas à zona, e os espaços que estavam afetos, quer à restauração e bebidas, quer às bancas 

de venda também ficaram prejudicados, colocando também questões de segurança, 

acrescenta o Senhor Presidente.  

Em relação à matéria dos jogos, o Senhor Presidente informa que está prevista uma reunião 

que envolve não só a Junta de Freguesia, como a Câmara Municipal de Lisboa, o Sporting 

Clube de Portugal, mas também as forças de segurança e os bombeiros, porque se tratam de 

questões de segurança civil e de outras matérias.  

Em relação à obra globalmente considerada, o Presidente informa que há também uma 

reunião marcada para dia 1 de abril para tentar identificar os problemas e, principalmente, 

encontrar as soluções que possam mitigar o impacto que tem nos fregueses. Considera que 

esta reunião deveria ter acontecido antes das alterações terem sido feitas, acrescentado que a 

Junta de Freguesia soube do início da obra, mas não de todas as suas implicações. 

Em relação à outra questão levantada pelo freguês, nomeadamente sobre o parque infantil 

no Parque Europa, o Senhor Presidente afirma que é uma situação que está identificada, 

acrescentando que o concurso para adjudicação da melhoria do parque infantil está em curso.  

Afirma que o parque não apresenta, neste momento, condições de segurança, daí estar 

fechado, considerando que, infelizmente, muitas pessoas continuam por aceder ao mesmo, 

colocando-se em risco e também às crianças. Embora a situação não seja de há pouco tempo, 

a Junta de Freguesia está a tentar desenvolver os esforços no sentido de que ela se possa 

obviar e podermos ter um equipamento de usufruto dos nossos fregueses, nomeadamente 

dos mais pequenos, afirma.    



 
O Presidente da Junta de Freguesia acrescenta que gostaria de ter mais soluções do que 

reuniões, mas afirma que ambos os projetos estão em curso, esperando dar oportunamente 

feedback da resolução de ambos os problemas, sendo certo de que a obra do metro demorará 

um pouco mais a ter a sua resolução. 

Não havendo mais nenhum residente para intervir, o Presidente agradece a participação do 

freguês Azurara e incentiva quem está a ver a reunião para participar em futuras reuniões da 

Junta de Freguesia, sinalizando que a última reunião de cada mês decorre em formato aberto, 

tendo sido, por ora, via online, esperando o Presidente em breve ter uma presença física para 

estas reuniões.   

Terminada a primeira fase de intervenção dos fregueses, o Presidente deu início ao período 

da ordem do dia. 

Ponto 2 – Aprovação de Atas  

2.1. Aprovar as Atas n.ºs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.  

Aprovadas por unanimidade 
 

Ponto 3 – Proposta subscrita pelo Presidente Ricardo Mexia  

3.1. Deliberação n.º 252/2022 – Aprovar a abertura de procedimento concursal comum 

para provimento de 10 postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Operacional  

(Higiene Urbana), previstos no mapa de pessoal da Junta de Freguesia do Lumiar, destinados 

a indivíduos com ou sem vínculo de emprego público por tempo indeterminado e com um 

prazo de apresentação de candidaturas de 10 dias úteis, nos termos do disposto no artigo 

19.º, alínea e), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro conjugado com os artigos 

4.º, n.º 1 e 9.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e com o artigo 30.º, n.º 

1, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP).  

Aprovar a adoção dos métodos de seleção obrigatórios: Prova de Conhecimentos e Avaliação 

Psicológica, e do método de seleção complementar: Entrevista Profissional de Seleção; 

Para os candidatos na situação prevista no artigo 36.º, n.º 2, da LTFP, a adoção dos métodos 

de seleção obrigatórios: Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências, e 

do método de seleção complementar: Entrevista Profissional de Seleção; 



 
Aprovar, nos termos do disposto no artigo 12.º, n.º 1, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua redação atual, o júri do procedimento com a seguinte composição: Presidente: 

Susana Saramago, Vogais Efetivos: José Sequeira e Margarida Cabral, Vogais Suplentes: 

Klein Miguel e Paula Camacho. (Proposta n.º 252/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

3.2. Deliberação n.º 258/2022 – Aprovar a atribuição de condecorações anuais da freguesia, 

nos termos do Regulamento de Condecorações da Freguesia do Lumiar, aprovado em 

Reunião de Junta de Freguesia no dia 4 de novembro de 2010 e em Assembleia de Freguesia 

do Lumiar realizada em 9 de Dezembro de 2010 e publicado na 2.ª Série do Diário da 

República, de 13 de janeiro de 2011, nos seguintes termos: 

1) Atribuir a Medalha de Honra por serviços prestados no âmbito de apoio à população 

durante o período pandémico às seguintes instituições: 

● Banco Alimentar Contra a Fome; 

● Banco de Bens Doados; 

● Serviço Municipal de Proteção Civil; 

● Ares do Pinhal; 

● Crescer; 

2) Atribuir a Medalha de Mérito por serviços prestados no âmbito de apoio à população 

durante o período pandémico às seguintes instituições: 

• Centro de Saúde do Lumiar, Unidade de Saúde Pública e Unidade de 

Cuidados Continuados; 

• UDIP Alta de Lisboa, Santa Casa da Misericórdia; 

• Cáritas Paroquial do Lumiar, Igreja de São João Batista; 

• Cáritas Paroquial de Telheiras, Igreja N. Sra. das Portas do Céu; 

• Centro Paroquial de N. Sra. do Carmo do Alto do Lumiar; 

• Centro Social da Musgueira; 

• Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar; 

• Leões de Portugal; 

•  Creche Popular de Moscavide; 

• Centro de Acolhimento Temporário a Refugiados da Câmara Municipal de 

Lisboa; 



 
• CASA QUI; 

• Associação Vida Autónoma; 

3) Atribuir a Medalha de Dedicação Cobre, por 15 anos de serviço a: 

• Deolinda Maria Aires Teixeira; 

• Maria Margarida Nunes Cabral; 

4) Atribuir a Medalha de Dedicação Prata, por 25 anos de serviço a: 

• António Augusto Figueiredo; 

• João Fernando Cardoso Correia; 

• Manuel Soares Meneses; 

• Maria Celeste Cardoso de Almeida Pereira; 

• Patrocínia Correia Vieira; 

• Paulo Jorge Gonçalves de Matos; 

6) Atribuir a Medalha de Dedicação Ouro, por 35 anos de serviço a: 

• Cristina Margarida Dias; 

• Vítor Manuel Martins Mota. 

 (Proposta n.º 258/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

Ponto 4 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

4.1. Deliberação n.º 253/2022 - Aprovar o Guia de Procedimentos de Recursos Humanos 

anexo à proposta; Determinar a respetiva divulgação, por correio eletrónico e/ou em 

formato físico por todos os trabalhadores da Junta de Freguesia, nos termos a definir em 

articulação com os vogais responsáveis pelas áreas de atuação da Junta. Salvaguardando que, 

nos termos da lei, o disposto no Guia de Procedimentos não prevalece sobre quaisquer 

disposições que contenham regimes mais favoráveis, nomeadamente as decorrentes dos 

acordos coletivos de empregador público em vigor. (Proposta n.º 253/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.2. Deliberação n.º 254/2022 – Promover a constituição da Comissão de Avaliação, 

prevista nos termos da legislação aplicável ao Sistema Integrado de Avaliação de 

Desempenho da Administração Pública (SIADAP); 



 
Determinar o início dos procedimentos necessários para assegurar a progressão dos 

trabalhadores cuja alteração de posicionamento remuneratório deveria ter ocorrido em 2021, 

apurando o valor dos retroativos a que terão direito; 

Proceder ao apuramento do período temporal em que foram exercidas funções com vínculo 

precário e que antecederam o processo de regularização, respeitante aos trabalhadores 

integrados pelo Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVP). 

Determinar o apuramento de outras situações que careçam de ação por parte desta Junta de 

Freguesia. 

Promover a consulta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo e/ou da Associação Nacional de Freguesias, no sentido de solicitar a esta 

entidade parecer quanto às questões suscitadas nas alíneas b), c) e d) do ponto 2 da proposta. 

(Proposta n.º 254/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

5.1. Deliberação n.º 255/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e limpeza para o Mercado do 

Lumiar, por um período de 3 (três) meses, entre 1 de fevereiro e 30 de abril de 2022, por 

ajuste direto (AD 92/2022), pelo preço de € 5.024,49 (cinco mil e vinte e quatro euros e 

quarenta e nove cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23% (vinte e três por 

cento), com entidade Aromalimpa - limpezas industriais S.A. (NIPC: 506645541). (Proposta 

n.º 255/2022)  

Aprovada por unanimidade 
 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

6.1. Deliberação n.º 256/2022 - Aprovar adjudicação de aquisição de prestação de serviços 

de Apoio ao Preenchimento da Declaração de IRS, durante os meses de abril, maio e junho, 

no valor global máximo de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), à ISCAL Junior Business 

Solutions (NIF: 515507261). (Proposta n.º 256/2022) 



 
Aprovada por unanimidade 

 

6.2. Deliberação n.º 257/2022 - Adjudicar à empresa FRESOFT (NIPC: 503526568) o 

fornecimento de contrato de manutenção técnica e assistência integral ao software aplicacional 

FRESOFT ERP instalado na Junta de Freguesia para o ano 2022 (12 meses), pelo preço de 

€ 4.758,62 (quatro mil setecentos e cinquenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 257/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

Findas as votações das propostas, o Presidente encerrou o período das deliberações e passou 

ao período das informações. 

 

Ponto 7 – Informações 

Presidente 

Sinalizou que teremos a celebração do Dia da Freguesia no dia 2 de abril, que decorrerá no 

auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro e que terá transmissão nas redes sociais da Junta de 

Freguesia. Sublinhou que, infelizmente, devido à lotação do espaço, será difícil acolher todos 

os fregueses, pelo que o acesso ao auditório ficou reservado para todos os convidados, sendo 

que todas as instituições da Freguesia foram convidadas. O Presidente pede a compreensão dos 

fregueses para esta limitação.   

Aproveitou também para dizer que em relação às questões do CDC´s (Contratos de Delegação 

de Competências), a situação está em vias de resolução junto da Câmara Municipal de Lisboa, 

a atribuição da segunda tranche, tendo a expectativa de que se possa resolver ao longo dos 

próximos dias, o que poderia ter um contributo importante para amenizar e para tentar 

resolver algumas questões pendentes do ponto de vista da Tesouraria, afirmou. 

 

Tesoureira Joana Barata Lopes 



 
Informou que no que se refere às Componentes de Apoio à Família, quer no que diz respeito 

ao jardim de infância, quer no que diz respeito às escolas básicas, o Executivo já teve a 

oportunidade de informar um dos agrupamentos porque foi interrogado sobre a questão, mas 

sairá nota oficial para dar conhecimento aos fregueses de que a Junta de Freguesia tomou a 

decisão que tem a ver com a isenção do pagamento de taxas, no caso das taxas relativas à 

Componente de Apoio à Família para crianças que se encontrem em situação de refugiados, 

sendo que não diz apenas respeito a crianças ucranianas. A Junta de Freguesia decidiu que serão 

isentas de quaisquer taxas, porque o estatuto de refugiado cria dificuldades extra às famílias e 

às pessoas. 

Deu nota, ainda, relativamente ao espetáculo de apresentação de estreia da Tuna na UTIL 

(Universidade Terceira Idade do Lumiar) que decorreu no dia 26 de março, e convidou todos 

os que não estiveram presentes nesta apresentação para colocar na agenda a próxima atuação, 

que será anunciada oportunamente, porque vale a pena, afirmou. Fez também um louvor à 

UTIL, aos professores que dela fazem parte, e à forma como os alunos compuseram a Tuna 

que prova bem do esforço, da vontade e do talento que também espelham a Junta de Freguesia.   

 

  



 
Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

Informou que, tendo sido aprovado na anterior reunião da Junta de Freguesia o apoio às 

Marchas do Lumiar, a Junta de Freguesia está a preparar um protocolo para ser assinado por 

ambas as partes, e fez um pedido aos fregueses: é preciso recrutar homens para que o Lumiar 

seja representado nas marchas de Lisboa. 

Mais informou que foi aprovada na reunião anterior o apoio ao Cine Conchas, anunciando, 

com grande alegria, que o Cine Conchas terá a sua 13ª edição, sendo que será também 

protocolizada a relação entre a Junta de Freguesia e o Centro Social da Musgueira, que 

promove o evento que traz muitas pessoas à Freguesia. 

 

Presidente 

Incentivou os fregueses a inscreverem-se na marcha do Lumiar e a apoiá-la. 

 

Vogal Ana Beatriz Nunes 

Informou que, no dia 23 de março, a Junta de Freguesia, em colaboração com a Ordem do 

Psicólogos Portugueses, promoveu o Webinar “Conversar sobre a Guerra com crianças e 

adolescentes” e quem estiver interessado em visualizar pode ainda fazê-lo através da página de 

Facebook da Junta de Freguesia e no YouTube. 

Deu nota também de que no âmbito do projeto “Causa Olival”, projeto inserido no programa 

Bairros Saudáveis, aconteceram, no fim de semana, um conjunto de atividades, desde aulas de 

ginástica a pintura de cerâmicas, sendo que as atividades vão continuar durante todo o mês de 

abril, nomeadamente com cursos de primeiros socorros, pelo que convida todos os interessados 

a inscreverem-se e a participar. 

Por último, informou que a Junta de Freguesia vai promover, mais uma vez, em colaboração 

com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, uma nova sessão de dádiva de 

sangue no Salão Nobre da Junta de Freguesia, no dia 28 de abril.  



 
 

Presidente 

Agradeceu a disponibilidade de todos e recordou que, a partir de abril, as habituais reuniões da 

Junta de Freguesia transitam das segundas-feiras de manhã para as segundas-feiras à tarde, 

sendo que a próxima reunião de Executivo será às 15 horas do dia 4 de abril. Em relação à última 

reunião do mês de abril, calharia a 25 de abril e terá de ser reagendada para outro dia; ou ficará 

no dia 18 de abril ou, segundo o Presidente, faz mais sentido que possa transitar para o dia 2 de 

maio. Contudo, oportunamente a Junta de Freguesia decidirá e comunicará quando é que terá 

lugar a próxima reunião aberta.     

   

E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião. 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 28 de março de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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