
 
 

ATA N.º 14/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 4 de abril de 2022 

 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia do 

Lumiar, na 14.ª reunião do ano de 2022, do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, o Secretário, José Silva Pinto 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 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

1.1. Deliberação n.º 259/2022 – Aprovar o ressarcimento da trabalhadora pelos danos 

sofridos em decorrência de acidente de trabalho, no montante de € 220,00 (duzentos e vinte 

euros), nos termos da fatura apresentada pela mesma; diligenciar, junto da seguradora, a 

obtenção do ressarcimento da Junta pelo montante despendido, tendo em conta a 

configuração do ocorrido como acidente de trabalho; e encarregar o Núcleo de Recursos 

Humanos da operacionalização do disposto anteriormente. (Proposta n.º 259/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

1.2. Deliberação n.º 260/2022 – Autorizar, por acordo, a mobilidade do trabalhador João 

Pedro da Silva Pereira Taborda, integrado na carreira e categoria de Técnico Superior, 

oriundo do mapa de pessoal da Junta de Freguesia do Lumiar, para o Instituto dos Registos 

e do Notariado, I.P., pelo período de 18 meses, com efeitos a 4 de abril de 2022. (Proposta 

n.º 260/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

1.3. Deliberação n.º 261/2022 – Autorizar o pagamento de suplemento de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores identificados na lista anexa à proposta, conforme valores 



 
nesta indicada, nos termos do disposto no artigo 24.º, n.º 1, da Lei 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, Lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2021 (LOE), que deve ser 

abonado suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade aos trabalhadores da 

Carreira Geral de Assistente Operacional da área da higiene urbana quando se verifique uma 

sobrecarga funcional potenciadora do aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou 

um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde. (Proposta n.º 261/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

1.4. Deliberação n.º 262/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio à gestão dos espaços públicos, equipamentos 

e património da freguesia para o período de 18 de abril a 31 de dezembro de 2022 (AD 

93/2022), com um montante máximo de despesa de € 6.800 (seis mil e oitocentos euros), 

acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com convite a Margarida Brandão 

Abrantes Sales Bensassy (NIF: 261250809). (Proposta n.º 262/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

1.5. Deliberação n.º 263/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio à gestão do Núcleo de Cultura (AD 94/2022), 

para o período de 18 de abril a 31 de dezembro de 2022, com um montante máximo de 

despesa de € 11.900 (onze mil e novecentos euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal 

em vigor, com convite a João Paulo Gomes Pinto Campelos (NIF: 215997980). (Proposta 

n.º 263/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

1.6. Deliberação n.º 264/2022 – Aprovar a proposta de eliminação da documentação 

incorretamente depositada em 2016/2017 no sótão da Junta de Freguesia sito na Alameda 

das Linhas de Torres, 156, devido ao estado de degradação em que a mesma se encontra e à 

impossibilidade da equipa de trabalho multidisciplinar proceder à análise documental, 

estando a mesma disponível para consulta digital no software FreSoft. (Proposta n.º 

264/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 



 
1.7. Deliberação n.º 265/2022 – Aprovar a decisão de resolução, por acordo, de contrato 

celebrado com Ilda Cristina dos Santos Morgado, com efeitos a 15 de abril de 2022; aprovar 

a minuta de acordo de resolução, anexa à presente proposta; e delegar no Presidente da Junta 

a competência para a assinatura do acordo de resolução. (Proposta n.º 265/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

2.1. Deliberação n.º 266/2022 - Adjudicar à empresa SEGURFOGO – Engenharia de 

Segurança, Lda. (NIPC 501508732) para serviços de manutenção preventiva de extintores 

e carretéis na EB1/JI Alto da Faia, pelo preço de € 502,21 (quinhentos e dois euros e vinte 

e um cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 266/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

2.2. Deliberação n.º 267/2022 - Adjudicar à empresa Nova Energia, Lda. (NIPC 

502759909) para aquisição de contadores para a Casa da Cidadania do Lumiar, pelo preço de 

€ 478,65 (quatrocentos e setenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos), com IVA incluído 

à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 267/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

2.3. Deliberação n.º 268 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 

(um) de contrato de aquisição de serviços para produção da 13.ª Edição da Corrida Luzia 

Dias com a entidade JESUS EVENTS – UNIPESSOAL, LDA., por ajuste direto (AD 

91/2022), pelo preço de € 13.750,52 (treze mil setecentos e cinquenta euros e cinquenta e 

dois cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 268/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

2.4. Deliberação n.º 269/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento e formação de 

contrato de aquisição de serviços de Renting operacional de uma viatura ligeira de 

mercadorias e respetivos serviços associados, por consulta prévia, pelo período de 48 meses, 

de 1 de maio a de 2022 a 30 de abril de 2026 (CP 9/2022), limitado ao valor máximo de até 

€ 17.000,16 (dezassete mil euros e dezasseis cêntimos), com repartição pelos anos 

económicos 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 correspondente a € 354,17 (trezentos e cinquenta 



 
e quatro euros e dezassete cêntimos) mensais, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, se 

aplicável. 

Aprovar, no âmbito da competência prevista na alínea xx), do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia de Freguesia do Lumiar  o pedido de 

autorização prévia para a assunção de um compromisso plurianual, para nos termos da alínea 

d) do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, lançar o procedimento 

concursal. 

Aprovar o convite às seguintes entidades: PSA RETAIL – Sucursal Sacavém – Citroen 

(NIPC: 501456040); RRG PORTUGAL, S.A. (Loures) (NIPC: 503353892); RRG- 

TELHEIRAS (NIPC: 503353892); GILAUTO – Auto. Máquinas Equipamentos S.A. 

(NIPC: 500126976); LeasePlan Portugal - Comércio e Aluguer de Automóveis e 

Equipamentos Unipessoal Lda. (NIPC: 502167610), sendo designado o júri do 

procedimento, com a seguinte composição: Presidente: Cristina Serra; Vogal Efetivo: 

Fernando Pereira; Vogal Efetivo: Ana Silva; Vogal Suplente: Andreia Silveira; Vogal 

Suplente: João Catarino. (Proposta n.º 269/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

2.5. Deliberação n.º 270/2022 - Adjudicar à empresa Schlinder Ascensor e Escadas 

Rolantes, S.A. (NIPC: 502353740) para contrato de manutenção dos elevadores, pelo 

período de 9 meses (de 1 de abril a 31 de dezembro de 2022) da Universidade Terceira Idade 

do Lumiar (UTIL), EB1/JI Alto Faia, EB1 Rocha e Melo, e Centro Convívio Paço Lumiar, 

pelo preço de € 1.937,25 (mil novecentos e trinta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 270/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

2.6. Deliberação n.º 271/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de locação de impressoras NVprint OUT PO n.º 075/2022 e respetivos serviços 

associados, para a sede da Junta de Freguesia do Lumiar e Universidade Terceira Idade do 

Lumiar, por ajuste direto (AD 95/2022), por 12 (doze) meses, com um montante máximo 

de despesa de até € 8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta euros), a que acresce IVA, à taxa 

legal em vigor, com convite à seguinte entidade: NV – Tecnologias e Sistemas de Impressão, 

Lda. (NIPC: 503 700 258). (Proposta n.º 271/2022) 



 
Aprovada por unanimidade 

 

2.7. Deliberação n.º 273/2022 - Adjudicar à empresa SOPINAUTO – Sociedade de Pintura 

de Automóveis, Lda. (NIPC: 502382031) para reparação do carro da Junta cuja matrícula é 

79-BF-79 (viatura da Sede), devido a acidente, pelo preço de € 1.315,92 (mil trezentos e 

quinze euros e noventa e dois cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta 

n.º 276/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

3.1. Deliberação n.º 272/2022 - Aprovar adjudicação tendente à celebração de 2 (dois) 

contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação de serviço 

em funções públicas, para o desempenho das funções de direção coral e ensaio do Coro 

Rock do Lumiar, por ajuste direto de regime simplificado, por um período de doze meses, 

entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, a celebrar com as entidades referidas na tabela 

infra, com um montante máximo de despesa mensal de € 600 (seiscentos euros), no valor 

total anual de € 7.200,00 (sete mil e duzentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa 

legal em vigor, de acordo com a seguinte repartição: 

João Pedro Lima do Nascimento Sebastião (NIF 206250827) – Maestro  4.200,00€ 

Viktoriya Hakman (NIF 254296084) – Pianista acompanhadora  3.000,00€ 

 7.200,00€  

(Proposta n.º 272/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 4 – Adenda à Convocatória - Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

4.1. Deliberação n.º 274/2022 – Aprovar ao abrigo da competência definida na alínea e) do 

artigo 19.º do anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, articulado 

com o n.º 5 do artigo 23.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro, a 

constituição da Comissão de Avaliação para o mandato 2021/2025: 

Nome Cargo na Junta de Freguesia 



 
Ricardo Mexia Presidente da Junta de Freguesia 

José Silva Pinto Secretário da Junta de Freguesia 

Joana Barata Lopes Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Aprovar o Regulamento da Comissão de Avaliação da Freguesia, ao abrigo da competência 

definida na alínea e) do artigo 19.º do anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, e do n.º 5 do artigo 23.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 

setembro . (Proposta n.º 274/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.2. Deliberação n.º 275/2022 – Aprovar a composição da Comissão Paritária para o 

mandato 2021/2025, ao abrigo da competência prevista na alínea e), do artigo 19.º do anexo 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, do disposto no artigo 22.º do 

Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, e considerando o resultado do 

processo eleitoral dos vogais representantes dos trabalhadores.  

Representantes do Órgão Executivo: 

Vogais efetivos  

Ricardo Mexia, que orienta os trabalhos da 

Comissão Paritária  

Madalena Pestana Vasconcelos  

Vogais suplentes 
Ana Beatriz Nunes 

Fernando Baião 

 

Representantes dos trabalhadores: 

Vogais efetivos 
Patrícia Isabel Alves Cachucho Martins 

Paula Alexandra Alves 

Vogais suplentes 

Mónica Maria Oliveira Dias 

Nuno Henrique de Sousa Rosa Tamm Gomes 

José Manuel da Silva Afonso Guerreiro 

Sónia Cristina de Sousa Brás 

(Proposta n.º 275/2022) 

Aprovada por unanimidade 



 
 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.1. Deliberação n.º 276/2022 – Atribuir apoio financeiro à Safe Space Portugal - 

Associação Cultural e de Saúde Mental (NIF 514576766) para apoio à realização da 6.ª edição 

do Mental – Festival da Saúde Mental - festival com uma programação eclética que, através da 

Cultura e das Artes, promove a literacia em saúde mental, o combate ao estigma, preconceito 

e isolamento das pessoas com patologia mental, bem como promove a saúde mental -, que 

decorrerá entre 19 e 22 de maio e será inaugurado no dia 13 de maio no Auditório da 

Biblioteca Orlando Ribeiro, no valor de €. 3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º 276/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.2. Deliberação n.º 277/2022 – Disponibilizar verba para a aquisição de figurinos e 

material para a peça de teatro a ser apresentada pelos utentes do Centro de Artes e Formação 

no âmbito do Festival PANOS - Palcos novos palavras novas - projeto promovido pelo Teatro 

Nacional D. Maria II, que encomenda anualmente peças originais a escritores reconhecidos, 

para serem representadas por adolescentes, cruzando o teatro escolar e juvenil com as novas 

dramaturgias-, no valor máximo de € 500,00 (quinhentos euros), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 277/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.3. Deliberação n.º 278/2022 – Adjudicar à empresa Graça Lucena Physiotherapy, Lda. 

(NIPC 513052178) para aquisição de serviços enquadrados no Projeto Pós-Parto no Museu 

Nacional do Traje - projeto de saúde que pretende capacitar famílias e cuidadores na área da 

literacia em saúde, particularmente materno-infantil, que abrangerá 10 agregados familiares e 

que integra quatro sessões construídas de forma personalizada de acordo com o questionário 

clínico aplicado pela fisioterapeuta responsável pelo projeto, bem como adaptadas 

especialmente também à fruição do Museu Nacional do Traje -, pelo montante de € 1.620,00 

(mil seiscentos e vinte euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

278/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 



 
Ponto 6 – Informações 

Presidente 

Informou que se realizou no passado sábado dia 2 de Abril a cerimónia do 756º aniversário 

da Freguesia do Lumiar, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro. A cerimónia contou 

com a presença dos últimos quatro antigos Presidentes da Junta de Freguesia do Lumiar e 

com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, bem como das associações 

da Freguesia, dos funcionários, dos membros da Assembleia de Freguesia e da Junta de 

Freguesia. Na cerimónia foram entregues as condecorações, atribuídas segundo o 

Regulamento de Condecorações da Freguesia do Lumiar, de Honra e de Mérito às 

associações da Freguesia, e de Ouro, Prata e Cobre aos funcionários da Junta de Freguesia. 

No final foram cantados os parabéns com um bolo confeccionado pelos nossos fregueses. 

 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

Informou que a Junta de Freguesia do Lumiar ofereceu duas inscrições para as aulas de dança 

clássica Indiana Kathak, que funcionarão aos sábados de manhã das 9h30 às 10h30, nos 

meses de abril e maio, no Lagar de Telheiras (Rua Prof. Francisco Gentil, n.º 33). Para se 

habilitarem, as pessoas tinham de estar recenseadas na freguesia do Lumiar e ligar para o 

telefone geral da Junta (217541350) na sexta-feira, dia 1 de abril, a partir das 15h00. Os dois 

primeiros a ligar ficaram com as inscrições. 

 

Vogal Ana Beatriz Nunes 

Deu nota que participou, em representação da Junta de Freguesia do Lumiar, no Fórum 

sobre Cancro Infantil, promovido pelo Lions Clubes de Portugal-DM 115 que decorreu no 

dia 2 de abril de 2022. 

 

 

 



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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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