
 
 

ATA N.º 15/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 11 de abril de 2022 

 

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

Lumiar, na 15.ª reunião do ano de 2022, do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, a Tesoureira, Joana Barata Lopes, o 

Secretário, José Silva Pinto e os vogais Ana Beatriz Nunes, Fernando Baião e Madalena 

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

à reunião. 

 

Ponto 1 – Atas 

Aprovar as Atas – Aprovar atas. 

Adiada 
 

Ponto 2 – Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 

2.1. Deliberação n.º 279/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de aquisição de serviços de apoio administrativo na gestão do 

espaço público e infraestruturas (AD 93/2022), pelo período de 18 de abril de 2022 a 31 de 

dezembro de 2022, com um montante máximo de despesa de € 6.800 (seis mil e oitocentos 

euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com Margarida Brandão 

Abrantes Sales Bensassy (NIF 261250809). (Proposta n.º 279/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

2.2. Deliberação n.º 280/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de aquisição de serviços apoio à gestão do núcleo de cultura (AD 

94/2022), pelo período de 18 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com um montante 



 
 

máximo de despesa de € 11.900 (onze mil e novecentos euros), valor acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, se devido, com João Paulo Gomes Pinto Campelos (NIF 215997980). 

(Proposta n.º 280/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 2.3. Deliberação n.º 281/2022 - Aprovar o Mapa de Férias dos funcionários da Junta de 

Freguesia do Lumiar. (Proposta n.º 281/2022) 

Adiada 
 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

3.1. Deliberação n.º 282/2022 - Adjudicar à empresa Vítor Silva, Lda. (NIPC 515245852) 

para revisão da carrinha do Posto de Higiene Urbana, cuja matrícula é 99-24-UF, pelo preço 

de € 323,49 (trezentos e vinte e três euros e quarenta e nove cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 282/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 
 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

4.1. Deliberação n.º 283/2022 – Adjudicar à empresa Polícia Segurança Pública (NIPC 

600006662) para aquisição de serviços de policiamento da “13ª Corrida Luzia Dias” a realizar 

no dia 16/04/2022 na Freguesia do Lumiar, pelo preço de € 4.181,71 (quatro mil cento e 

oitenta e um euros e setenta e um cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 283/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.2. Deliberação n.º 284/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços de vigilância e segurança da biblioteca Maria Keil, por 



 
 

um período de vinte meses, entre 1 de maio de 2022 e 31 de dezembro de 2023, por consulta 

prévia (CP 10/2022), com um montante máximo de despesa de até € 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com convite às seguintes entidades: 

PROSSEGUR – Companhia de Segurança, Lda. (NIPC: 501290567); PRESTIBEL – 

EMPRESA DE SEGURANÇA S.A. (NIPC 501326456); SOC – Segurança Privada 

Operacional de Cascais, S.A. (NIPC: 510600409); REDGUARDMAN – Segurança Privada 

Lda. (NIPC: 510118216).  

Aprovar a composição do júri do procedimento, com a seguinte composição: Presidente: 

Cristina Serra; Vogal Efetivo: Maria Manuel de Frias e Gouveia Cabral; Vogal Efetivo: Paula 

Camacho; Vogal Suplente: Mariana Boléo; Vogal Suplente: Milena Guerreiro. No uso da 

competência prevista na alínea xx), do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Junta de Freguesia do Lumiar, requer à Assembleia de Freguesia do Lumiar 

autorização prévia, 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 tendente à assunção de um 

compromisso plurianual, após decurso do respetivo procedimento de contratação pública, 

para formação de um contrato de aquisição de serviços de vigilância e segurança da biblioteca 

Maria Keil, por um período de vinte meses, entre 1 de maio de 2022 e 31 de dezembro de 

2023, por consulta prévia, até ao limite máximo global de despesa de até € 45.000,00 

(quarenta e cinco mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com a seguinte 

repartição pelos anos económicos 2022, 2023: 

- de 1 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022 – 18.000,00 €  

- de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 – 27.000,00 €  

(Proposta n.º 284/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

 

 



 
 

 

4.3. Deliberação n.º 285/2022 – Adjudicar à empresa Schindler Ascensores e Escadas 

Rolantes, S.A. (NIPC 502353740) para arranjo do elevador da Universidade Terceira Idade 

do Lumiar, pelo preço de € 1.840,10 (mil oitocentos e quarenta euros e dez cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 285/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.4. Deliberação n.º 286/2022 – Adjudicar à empresa SECURITAS – Serviços e Tecnologia 

de Segurança, S.A. (NIPC 500243719) para aquisição de serviços de segurança na Biblioteca 

Maria Keil, para o mês de abril de 2022, pelo preço de € 2.767,50 (dois mil setecentos e 

sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 286/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.5. Deliberação n.º 287/2022 – Aprovar atribuição de subsídio para apoio ao 

funcionamento das coletividades para pagamento aos monitores das diversas modalidades, 

no âmbito dos compromissos assumidos pelo anterior Executivo, referente ao mês de março 

de 2022, no valor de 4.590,00€ (quatro mil quinhentos e noventa euros), de acordo com a 

tabela infra: 

Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

Ginástica 0,00 € 

Karaté 180,00 € 

Xadrez 180,00 € 

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol 360,00 € 

Clube Atlético Alta de Lisboa Judo 180,00 € 

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing 360,00 € 

Académico Clube de Ciências Futsal 360,00 € 



 
 

Centro Social da Musgueira - Mediateca 

Futsal 180,00 € 

Voleibol 180,00 € 

Recreativo Águias da Musgueira Boxe e Futebol 11 720,00 € 

Sporting Clube de Portugal Ténis de Mesa 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Basquetebol 540,00 € 

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Andebol 270,00 € 

Judo Clube de Lisboa Judo 180,00 € 

   TOTAL 4.590,00 € 
(Proposta n.º 287/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.6. Deliberação n.º 288/2022 – Aprovar atribuição de subsídio à Associação Rangers de 

Telheiras (NIF 514590408) para apoio ao funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo 

Alto da Faia, relativo ao mês de março de 2022, pelo montante de € 1.100,00 (mil e cem 

euros). (Proposta n.º 288/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.7. Deliberação n.º 289/2022 – Aprovar atribuição de subsídio à ACCL - Associação das 

Coletividades do Concelho de Lisboa (NIF 505985748) para apoio atividade desportiva 

“Corrida da Liberdade” no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Atletismo época 

2021/2022 e a realizar no dia 25 de Abril de 2022 com organização da ACCL, pelo montante 

de € 150,00 (cem e cinquenta euros). (Proposta n.º 289/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

 

 



 
 

 

 

Ponto 5 – Adenda à Convocatória - Proposta subscrita pela Vogal Joana Barata 

Lopes 

5.1. Deliberação n.º290 – Aprovar a decisão de cessação de contrato celebrado com Marta 

Raquel Castro Brandão Nunes Matreno Malta Vacas, com efeitos a partir de 30 de Junho de 

2022;  

No período que medeia a receção do presente ofício e a data em que a cessação produz 

efeitos, os serviços contratados deverão ser prestados de forma remota, nos termos a 

determinar e comunicar posteriormente; 

Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de comunicar a presente 

deliberação à prestadora de serviço e desenvolver os demais procedimentos que se 

demonstrem necessários à concretização do disposto na alínea anterior. (Proposta n.º 

290/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

Ponto 6 – Informações 

 

O Presidente informou que esteve presente na Expo Jardim e Urban Garden, para conhecer 

as melhores soluções para os jardins e espaços públicos da freguesia. O Presidente esteve 

presente na manifestação por melhores condições na Escola Secundária do Lumiar. Realizou 

uma vista às obras do Metro no Campo Grande, onde foi analisada a necessidade de 

reposicionamento das rulotes aí instaladas, para a realização da obra. Foi ainda realizada uma 

visita à sede da Junta de Freguesia, por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, para 

que os mesmos pudessem conhecer os serviços e funcionários da Junta de Freguesia. Por 

fim, o Presidente informou que, no próximo dia 18 de abril, às 10 horas, será entregue à PSP 

o segundo carro que a Junta de Freguesia adquiriu com o objetivo de reforçar os meios de 

segurança na Freguesia do Lumiar. 



 
 

O Secretário José Silva Pinto informou que reuniu com a EMEL para abordar as questões 

do estacionamento no Mercado do Lumiar e da zona envolvente ao parque de rebocados. 

A Vogal Ana Beatriz Nunes informou que solicitou ao Presidente no âmbito do abrigo das 

competências delegadas pela Junta de Freguesia, autorização de despesa no valor máximo de 

€ 400 (quatrocentos euros), para aquisição de refeições de jantar para a equipa técnica e 

participantes, utentes do Centro de Artes e Formação, nos dias do espetáculo de teatro As 

Cigarras Septendecim e Tredecim, promovido pelo Centro de Artes e Formação no âmbito do 

Festival PANOS, a realizar nos dias 08, 09, 13 e 14 de abril, no Auditório da Biblioteca 

Orlando Ribeiro. 

 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 11 de abril de 2022. 

 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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