
 
 

ATA N.º 16/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 20 de abril de 2022 

 

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

Lumiar, na 16.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, Carla Sequeira, Fernando Baião 

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

deu início à reunião. 

Ponto 1 – Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 

1.1. Deliberação n.º 290/2022 - Aprovar proposta de alteração ao Regulamento do Mercado 

do Lumiar, a submeter à reunião da Assembleia de Freguesia do Lumiar do próximo dia 29 

de abril de 2022, para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º do Anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. (Proposta n.º 290/2022) 

Adiada 
 

1.2. Deliberação n.º 291/2022 - Aprovar a mobilidade do trabalhador Carlos Manuel Dias 

Esteves, integrado na carreira e categoria de Assistente Técnico no mapa de Pessoal da Junta 

de Freguesia do Lumiar, para a Câmara Municipal de Odivelas, com efeitos a 1 de Maio de 

2022. (Proposta n.º 291/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 1.3. Deliberação n.º 291-A/2022 - Comunicar aos trabalhadores constantes na tabela em 

anexo à presente proposta, dos pontos detidos, por ano/ ciclo e com a sua fundamentação. 

(Proposta n.º 291-A/2022) 

 



 
Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

2.1. Deliberação n.º 292/2022 – Revogar a decisão de contratar aprovada por deliberação 

da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 21 de março de 2022 (Deliberação n.º 239/2022), 

e proceder às diligências necessárias para descabimentar a respetiva despesa (CP n.º 8/2022; 

Propor a exclusão no presente procedimento da única proposta apresentada pelo 

concorrente VADECA - FACILITY SERVICES, S.A. por violação dos artigos 70.º, n.º 2, 

alínea d), 146.º, n.º 2 e 122.º do Código dos Contratos Públicos, não havendo lugar à 

adjudicação. (Proposta n.º 292/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

2.2. Deliberação n.º 293/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços de manutenção e limpeza de vários edifícios e instalações 

afetos à Junta de Freguesia do Lumiar, por um período de 8 (oito) meses, de 1 de maio a 31 

de dezembro de 2022, por consulta prévia (CP 11/2022), com um montante máximo de 

despesa de até € 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos euros), a que acresce o IVA, se 

devido, à taxa legal em vigor, correspondente a € 8.600,00 (oito mil seiscentos euros) mensais. 

Aprovar o convite às seguintes entidades: VADECA - FACILITY SERVICES, S.A. 

(NIPC: 508604460); Operandus - Limpeza Profissional, Lda. (NIPC: 502771496); ISS 

FACILITY SERVICES (NIPC: 501616276); INTERLIMPE FACILITY SERVICES 

(NIPC: 502611057); Superlimpa – Empresa de Limpeza Lisboa (NIPC: 514084804). 

Designar o júri do procedimento, com a seguinte composição: Presidente: Luísa Gomes; 

Vogal Efetivo: Susana Pereira; Vogal Efetivo: Cristina Serra; Vogal Suplente: Paula Camacho; 

Vogal Suplente: Maria Manuel Cabral. (Proposta n.º 293/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

 



 
2.3. Deliberação n.º 294/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento por ajuste 

direto para formação de um contrato de “locação de servidores e em datacenter e respetivos 

serviços associados”, (AD 96/2022) por um período de 12 (doze) meses, com início a 1 de 

maio de 2022 e até 30 de abril de 2023, com um montante máximo de despesa de até € 

17.109,93€ (dezassete mil cento e nove euros e noventa e três cêntimos), a que acresce IVA, 

à taxa legal em vigor. Aprovar o convite à seguinte entidade: Empresa Compuworks 

(NIPC: 506 132 625). 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 “locação de servidores e em datacenter 

e respetivos serviços associados”, por ajuste direto (AD 96/2022), por um período de 12 

(doze) meses, até ao limite máximo global de até € 17.109,93 (dezassete mil cento e nove 

euros e noventa e três cêntimos), com a seguinte repartição pelos anos económicos 2022, 

2023: 

- de 1 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022 – € 11.406,62 

- de 1 de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023 – € 5.703,28  (Proposta n.º 294/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

2.4. Deliberação n.º 295/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento por ajuste 

direto para formação de um contrato de “aquisição de serviços de informática, 

nomeadamente, migração de e-mail e file system e respetivos serviços associados” (AD 

97/2022), por um período de 12 (doze) meses, de 1 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, 

com um montante máximo de despesa de até €14.383,84 (catorze mil trezentos e oitenta e 

três euros e oitenta e quatro cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. Aprovar o 

convite à seguinte entidade: Empresa Compuworks (NIPC: 506 132 625). 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 informática, nomeadamente, 

migração de e-mail e file system” e respetivos serviços associados”, por ajuste direto, por um 

período de 12 (doze) meses, de 1 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, até ao limite máximo 

global de até € 14.383,84€ (catorze mil trezentos e oitenta e três euros e oitenta e quatro 

cêntimos), 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 – € 9.589,22;  de 1 

de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023 – € 4.794,61. (Proposta n.º 295/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

3.1. Deliberação n.º 296/2022 - Adjudicar à empresa MELFA, Lda. (NIPC 502792531) 

para aquisição de 16 fios de Nylon Corte Redondo e 2 óleos HP SUPER 5lts., pelo preço de 

€ 444,10 (quatrocentos e quarenta e quatro euros e dez cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 296/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

3.2. Deliberação n.º 297/2022 - Adjudicar à empresa MELFA, Lda. (NIPC 502792531) 

para aquisição de 10 Oregon Caneleiras/Joelheiras, pelo preço de € 172,20 (cento e setenta 

e dois euros e vinte cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

297/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

Ponto 4 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

4.1. Deliberação n.º 298/2022 - Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a 

SOPINAUTO (NIPC 502 382 031), no valor de € 550,00 (quinhentos e cinquenta euros), a 

que acresce IVA, à taxa legal em vigor, se aplicável, 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 Prof. Barbosa 

Sueiro, 14, Telheiras, freguesia do Lumiar. (Proposta n.º 298/2022) 

 



 
Aprovada por unanimidade 

 

4.2. Deliberação n.º 299/2022 - Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a 

SOPINAUTO (NIPC 502 382 031), no valor reclamado de €184,50 (cento e oitenta e quatro 

euros e cinquenta cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo risco decorrente de 

atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de pedra, no decurso da execução 

de trabalhos de deservagem da via pública na Rua Professor Bento de Jesus Caraça 196 no 

dia 17 de março de 2022, pelas 9h45m. (Proposta n.º 299/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.3. Deliberação n.º 300/2022 - Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a Maria 

João de Oliveira Sangreman Monteiro (NIF 100298796), no valor reclamado de €100,12 

(cem euros e doze cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo risco decorrente de 

atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção de pedra, no decurso da execução 

de trabalhos de deservagem da via pública na Rua Armindo Rodrigues, no dia 23 de fevereiro 

de 2022, pelas 14h15m. (Proposta n.º 300/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.4. Deliberação n.º 301/2022 - Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a 

SOPINAUTO (NIPC 502 382 031), no valor de €538,42 (quinhentos e trinta e oito euros e 

quarenta e dois cêntimos), já com IVA incluído, 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 Prof. Bento de Jesus 

Caraça, n.º 71, Freguesia do Lumiar. (Proposta n.º 301/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.5. Deliberação n.º 302/2022 - Adjudicar à empresa STAPLES (NIPC 503789372) para 

aquisição de material de economato para as várias valências da Junta, pelo preço de € 465,25 

(quatrocentos e sessenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 302/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 



 
4.6. Deliberação n.º 303/2022 - Adjudicar à empresa Anos D`Aventura, Lda. (NIPC 

510063667) para aquisição de material de limpeza para as várias valências da Junta, pelo preço 

de € 3.456,61 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e sessenta e um cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 303/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.7. Deliberação n.º 304/2022 - 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, na modalidade de tarefa, para acompanhamento de crianças em 

contexto escolar, a celebrar com as entidades referidas na tabela infra, por ajuste direto de 

regime simplificado, com um montante máximo de despesa, relativamente a cada um dos 

contratos a celebrar, de € 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco euros), mais IVA, se 

devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: 

Andreia Filipa Pereira (NIF 271688564) e Bruna Sofia da Silva Vieira (NIF: 246133651). 

(Proposta n.º 304/2022) 

Aprovada por unanimidade 
 

4.8. Deliberação n.º 305/2022 - Aprovar a Proposta de Prestação de Contas referente ao 

ano civil de 2021, remeter à Reunião de Assembleia de Freguesia do Lumiar para aprovação. 

(Proposta n.º 305/2022) 

Adiada 
 

4.9. Deliberação n.º 306/2022 - Aprovar o Inventário a 31/12/2021, remeter à Reunião de 

Assembleia de Freguesia do Lumiar para apreciação. (Proposta n.º 306/2022) 

 

Adiada 
 

4.10. Deliberação n.º 307/2022 - Aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento e às GOPs de 2022, 

remeter à Reunião de Assembleia de Freguesia do Lumiar para aprovação. (Proposta n.º 

307/2022) 

 

Adiada 
 



 
4.11. Deliberação n.º 308/2022 - Aprovar Informação Escrita e respetivos anexos, remeter 

à Reunião de Assembleia de Freguesia do Lumiar para aprovação. (Proposta n.º 308/2022) 

Adiada 
 

 

Ponto 5 – Informações 

 

 

 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 20 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 
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