
 
 

ATA N.º 21/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 23 de maio de 2022 

 

Aos vinte e três 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 21ª 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 365/2022 - Aprovar a abertura de procedimento concursal comum 

para provimento de 2 postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções 

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

(Educação). (Proposta n.º 365) 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

2.1. Deliberação n.º 366/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de informática, nomeadamente, migração de e-

mail e file system e respetivos serviços associados para a Junta de Freguesia do Lumiar, por 

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

(AD 97/2022), pelo preço de € € 13.473,54 (treze mil quatrocentos e setenta e três euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23% com a entidade 

Compuworks, Soluções Empresariais de Informática e Telecomunicações, Lda. 

(Proposta n.º 366) 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
2.2. Deliberação n.º 367/2022 - Atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento das 

coletividades para pagamento aos monitores das diversas modalidades, referente ao mês de 

abril 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 € 

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 Kikboxing 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 367) 

 

 

2.3. Deliberação n.º 368/2022 – Atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento das 

coletividades para pagamento aos monitores das diversas modalidades, referente ao mês de 

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

a tabela infra: 

Aprovada por unanimidade 



 

Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

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 Kikboxing 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 368) 

 

 

2.4. Deliberação n.º 369/2022 – Atribuição de subsídio à Associação Rangers de Telheiras 

(NIF 514590408) para apoio ao funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo Alto da Faia, 

relativo ao mês de abril de 2022, pelo montante de € 1.100,00 (mil e cem euros). (Proposta 

n.º 369) 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
2.5. Deliberação n.º 370/2022 - Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da Musgueira 

(NIF 501140778) para apoio às atividades desportivas do desenvolvimento da modalidade 

de Futebol 11 - época 2021/2022 (4ª tranche), pelo montante de € 5.000,00 (cinco mil euros). 

(Proposta n.º 370) 

 

 

2.6. Deliberação n.º 371/2022 - Atribuição de subsídio à Academia Musical 2º de Junho de 

1893, para apoio às atividades desportivas do desenvolvimento da modalidade de 

Basquetebol - época 2021/2022 (3ª tranche), pelo montante de € 4.000,00 (quatro mil euros). 

(Proposta n.º 371) 

 

2.7. Deliberação n.º 372/2022 - Atribuição de subsídio ao Académico Clube de Ciências, 

para apoio às atividades desportivas do desenvolvimento da modalidade de Futsal - época 

2021/2022 (3ª tranche), pelo montante de € 3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º 372) 

 

 

2.8. Deliberação n.º 373/2022 - Adjudicar à empresa João M. Costa – Representações 

Unipessoal, Lda. (NIPC 515925519) para aquisição de fardamento para a equipa de 

manutenção da Junta de Freguesia, pelo preço de € 295,27 (duzentos e noventa e cinco euros 

e vinte e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 373) 

 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
3.1. Deliberação n.º 374/2022 - Adjudicar à empresa TREEMWORLD, Lda. (NIPC 

513950672) para reparação do Soprador de Costas BR 600, pelo preço de € 103,59 (cento e 

três euros e cinquenta e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta 

n.º 374) 

 

 

 

3.2. Deliberação n.º 375/2022 - Adjudicar à empresa Vítor Silva, Lda. (NIPC 515245852) 

para aquisição de serviços para reparação da viatura 40-PF-98 do Posto de Higiene Urbana, 

pelo preço de € 131,61 (cento e trinta e um euros e sessenta e um cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 375) 

 

 

 

3.3. Deliberação n.º 376/2022 - Adjudicar à empresa Justino Gomes Bessa, Lda. (NIPC 

502072679) para colocação de pneus e alinhamento da direção da viatura 52-PG-17 do Posto 

de Higiene Urbana, pelo preço de € 214,68 (duzentos e catorze euros e sessenta e oito 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 376) 

 

 

 

3.4. Deliberação n.º 377/2022 - Adjudicar à empresa Coelho e Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) para aquisição de discos de corte de ferro e disco laminado, pelo preço de € 8,10 

(oito euros e dez cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 377) 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

Ponto 4 – Informações 

Presidente Ricardo Mexia 

Informou que esteve presente nas III Jornadas do Pensamento Emocional, um evento com 

muito mérito, apoiado pela Junta de Freguesia do Lumiar. 

Informou ainda que as contas da Junta de Freguesia já foram submetidas ao Tribunal de 

Contas.  

Deu nota da alteração à circulação na Calçada de Carriche devido às obras nas condutas da 

EPAL. 

Informou que esteve presente no ensaio da Marcha do Lumiar.  

Visitou a nova sede da Cofidis no Lumiar. 

Deu conta de que visitou a Escola Lindley Cintra, a mesma tem várias questões urgentes 

relacionadas com obras, mas da competência do Ministério. 

Por fim informou que na quinta-feira da semana anterior a Assembleia Municipal de Lisboa 

realizou uma sessão aberta a munícipes e que nesta sessão estiveram presentes três fregueses 

do Lumiar. 

Secretário José Silva Pinto  

Informou que reuniu com o Diretor Municipal de Educação, Dr. Paulo Agostinho, sobre a 

manutenção e reparação nas escolas da Freguesia.  

Reuniu também com o departamento de Desporto da CML e com a UIT Norte. 

Vogal Carla Sequeira  

Informo que tem estado a realizar reuniões no âmbito do SIADAP e que ainda aguarda 

resposta ao pedido de parecer que realizou à CCDR, mas que, segundo informação da 

mesma, o mesmo deve ser respondido nas próximas duas semanas. 

Vogal Ana Beatriz Nunes  



 
Informou que a dádiva de sangue prevista para o dia seguinte na Freguesia foi cancelada pelo 

Instituto Português do Sangue, por motivos alheios à Junta de Freguesia. 

Vogal Madalena Pestana  

Informou que solicitou à CML uma reunião por causa da Casa Cesário Verde. 

Deu ainda nota que realizou uma vista ao antigo Centro de Saúde, com o Presidente, para 

avaliar a utilização do espaço. 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 23 de maio de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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