
 
 

ATA N.º 20/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 16 de maio de 2022 

 

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

Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 20ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, 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 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

1.1. – Deliberação n.º 353 – Nomear a Vogal Carla Sequeira como avaliadora para os efeitos 

do disposto no n.º 7 do artigo 42.º da Lei SIADAP, e determinar aos serviços administrativos 

que procedam à notificação dos trabalhadores que solicitaram a avaliação por ponderação 

curricular para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 43.º da Lei SIADAP. (Proposta n.º 

353) 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

2.1. – Deliberação n.º 352/2022 - Aprovar o pedido de modalidade de jornada contínua 

pela trabalhadora Ana Sofia Pereira Andrade, pertencente à carreira e categoria de Assistente 

Operacional, para praticar o período normal de trabalho no horário das 09h00 às 15h00. 

(Proposta n.º 352) 

 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

2.2. Deliberação n.º 354/2022 – Aprovar favoravelmente a consolidação da mobilidade na 

categoria de Paulo Manuel Gonçalves Marques Rebelo, integrado na categoria de 

Encarregado Operacional da carreira de Assistente Operacional. (Proposta n.º 354) 

 

 

 2.3. Deliberação n.º 355/2022 – Aprovar a abertura de sorteio tendo em vista a atribuição 

de no máximo 6 lugares de venda ambulante ocasional, dia 26 de maio de 2022, para venda 

de flores e espiga, nos termos propostos na minuta de aviso do sorteio que consta em anexo 

à presente proposta e da mesma faz parte integrante, nos seguintes locais: Interface do 

Campo Grande e Rua Cordeiro Ferreira (em frente ao Centro Comercial do Lumiar). 

Designar o júri do procedimento, para efeitos de condução do sorteio, com a seguinte 

composição: Presidente - António Vicente - Técnico Superior Jurista NAEI; Vicente 

Presidente - Susana Saramago - Técnica Superior - Dep. Jurídico e Secretário - Mariana 

Martins Boléo - Técnica Superior - Gab. Comunicação. (Proposta n.º 355) 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

3.1. Deliberação n.º 356/2022 - Adjudicar à empresa TREEMWORLD, Lda. (NIPC 

513950672) para aquisição de serviços de reparação da Roçadora FS 260 (9635), pelo preço 

de € 299,57 (duzentos e noventa e nove euros e cinquenta e sete cêntimos), com IVA incluído 

à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 356) 

 

 

3.2. Deliberação n.º 357/2022 - Adjudicar à empresa TREEMWORLD, Lda. (NIPC 

513950672) para aquisição de serviços de revisão da Roçadora FS 260 (9635), pelo preço de 

€ 154,84 (cento e cinquenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 357) 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

3.3. Deliberação n.º 358/2022 - Adjudicar à empresa TREEMWORLD, Lda. (NIPC 

513950672) para aquisição de serviços para reparação de Motosserra STIHL MS 181, pelo 

preço de € 119,37 (cento e dezanove euros e trinta e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 358) 

 

 

3.4. Deliberação n.º 359/2022 - Adjudicar à empresa TREEMWORLD, Lda. (NIPC 

513950672) para aquisição de serviços para reparação de Soprador de Costas, pelo preço de 

€ 43,07 (quarenta e três euros e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 359) 

 

 

3.5. Deliberação n.º 360/2022 - Adjudicar à empresa João M. Costa – Representações, 

Unipessoal, Lda. (NIPC 515925519) para aquisição de 36 (trinta e seis) óculos de proteção, 

pelo preço de € 374,61 (trezentos e setenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 360) 

 

 

3.6. Deliberação n.º 361/2022 - Adjudicar à empresa Coelho e Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) para aquisição de material diverso para o serviço do Posto de Limpeza, pelo 

preço de € 242,50 (duzentos e quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído 

à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 361) 

 

 

 

 Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

4.1. Deliberação n.º 362/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, aprovar as conclusões 

contantes do relatório final elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é 

parte integrante, e: 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Adiada 



 
Excluir a proposta apresentada pelo concorrente Interlimpe 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, dado apresentar um preço contratual acima do preço base definido no 

Procedimento; 

Admitir as propostas apresentadas pelas Entidades Concorrentes OPERANDUS – LIMPEZA 

PROFISSIONAL, LDA E VADECA – FACILITY SERVICES, S.A..; 

Ordenar as propostas feita por aplicação do critério de adjudicação previsto no ponto 10.º 

do Ofício Convite: 

Posição Ordenação dos concorrentes Preço  

1 OPERANDUS - Limpeza Profissional, Lda. € 66.998,00 

2 VADECA - FACILITY SERVICES, S.A. € 67.600,00 

 

Adjudicar a proposta apresentada pelo Concorrente OPERANDUS – LIMPEZA PROFISSIONAL, 

LDA., no valor de € 66.998,00 (sessenta e seis mil novecentos e noventa e oito euros), a que 

acresce IVA, à taxa legal em vigor; (CP 11/2022). 

Notificar a entidade OPERANDUS – LIMPEZA PROFISSIONAL, LDA. para apresentar os 

documentos de habilitação exigidos no termos do disposto no artigo 81.º do Código dos 

Contratos Públicos e ponto 12.º do Ofício Convite; (Proposta n.º 362) 

 

 

 

4.2. Deliberação n.º 363/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de aquisição de serviços de Seguro para acidentes pessoais de grupo, por 

mediação, para garantir a cobertura dos danos resultantes de acidentes pessoais (AD 

98/2022) que ocorram no espaço e em atividades promovidas por esse equipamento social 

ou com a sua comparticipação, tais como, CAFS (São Vicente, Quinta dos Frades, Centro 

de Artes e Formação “Bairro da Cruz Vermelha”, EB1 Telheiras), Centro de Convívio do 

Paço do Lumiar (CCPL), Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL) e os Acidentes 

Pessoais Autarcas, por ajuste direto, pelo preço de € 16.440,61 (dezasseis mil quatrocentos e 

quarenta euros e sessenta e um cêntimos), isento de IVA ao abrigo do artigo 9.º do CIVA, 

Aprovada por unanimidade 



 
com a entidade DUOSEG, Consultores de Seguros, Unipessoal Lda. (NIPC: 505621339). 

(Proposta n.º 363) 

 

 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.2. – Deliberação n.º 364/2022 – Aprovar a atribuição de apoio monetário, no valor de € 

1.000,00 (mil euros), no âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento de outras 

despesas de saúde. (Proposta n.º 364) 

 

 

 

 

Ponto 6 – Informações 

 

 

 

Vogal Madalena Pestana  

Informou quais as datas e eventos a realizar na freguesia durante o mês de junho: 

Dia 18 – Arraial dos Escuteiros; 

Dia 23 – Arraial da Ação Social na Quinta das Conchas; 

Dia 24 – Procissão de São João Baptista; 

Dias 24 e 25 – Encontro das Casas Regionais na Quinta das Conchas; 

Dia 25 – Arraial no Largo da Igreja; 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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