
 
 

ATA N.º 23/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 09 de junho de 2022 

 

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

Lumiar, em Reunião, por Zoom, na 23ª reunião 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 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

1.1. – Deliberação n.º 398/2022 - Aprovar a 4ª alteração ao orçamento, a 3ª alteração ao 

PPA, e 3ª alteração ao PPI. (Proposta n.º 398) 

 

1.2. - Deliberação n.º 413/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços para transporte dos participantes no Programa “Junta-

te ao Verão” da Freguesia do Lumiar 2022, para as 4 (quatro) semanas do mês de julho, por 

ajuste direto, (AD 108/2022), com um montante máximo de despesa de até € 14.151,00 

(catorze mil cento e cinquenta e um euros), a que acresce IVA (6%), à taxa legal em vigor, 

com convite à seguinte entidade: Agência de Viagens Sandinense, Lda (NIPC: 500 038 597) 

(Proposta n.º 413) 

 

 

1.3. - Deliberação n.º 414/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços de restauração, para fornecimento das refeições dos 

participantes do programa “Junta-te ao Verão” da Freguesia do Lumiar 2022, por ajuste 

direto (AD 109/2022), com um montante máximo de despesa € 5.520,00 (cinco mil 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
quinhentos e vinte euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, se devido, com convite 

à seguinte entidade: A Voz do Operário (NIPC: 500259518) (Proposta n.º 414) 

 

 

1.4 – Deliberação n.º 419/2022 – Aprovar a atribuição de um subsídio de apoio à realização 

do Arraial de Final de Ano para logística e som, a atribuir à Associação de Pais e encarregados 

de educação dos alunos da escola EB 2.3 de Telheiras (NIPC 503848026), no montante de € 

500,00 (quinhentos euros). (Proposta n.º 419) 

 

 

1.5 – Deliberação n.º 421/2022 – Aprovar Verba para as férias de Verão de 2022 para o 

CAF da EB1 de Telheiras, até uma despesa máxima de 250€. (Proposta n.º 421) 

 

 

1.6. – Deliberação n.º 423/2022 – Aprovar Verba para as férias de Verão de 2022 para o 

CAF da Quinta dos Frades, até uma despesa máxima de 250€. (Proposta n.º 423) 

 

 

1.7. Deliberação n.º 424/2022 – Verba para as férias de Verão de 2022 para o CAF da 

Escola de São Vicente, até uma despesa máxima de 250€. (Proposta n.º 424) 

 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

2.1. – Deliberação n.º 399/2022 - Aprovar o Código de Conduta da Junta de Freguesia do 

Lumiar; 

Aprovar o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; 

Aprovar e indicar qual o procedimento a levar a cabo através do Canal de Denúncia Interno, 

nomeadamente: 

Delegar a competência a uma equipa própria da Junta de Freguesia do Lumiar, com um 

número mínimo de pessoas (apenas para precaver a confidencialidade e anonimato) ou 

delegar a competência a um serviço externo (Proposta n.º 399) 

 

 

2.2. – Deliberação n.º 422 – Retificação à Proposta 365/2022 “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 422) 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

3.1. Deliberação n.º 400/2022 - Atribuição de subsídio à Associação Rangers de Telheiras 

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

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

n.º 400) 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
3.2. Deliberação n.º 401/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de 1 (um) contrato de “locação de servidores e em datacenter e respetivos serviços 

associados” para a Junta de Freguesia do Lumiar, por um período de 12 (doze) meses, com 

início a 1 de maio de 2022 e até 30 de abril de 2023, por ajuste direto (AD 96/2022), pelo 

preço de € 16.543,48 (dezasseis mil quinhentos e quarenta e três euros e quarenta e oito 

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

(NIPC: 506 132 625). (Proposta n.º 401) 

 

 

3.3. Deliberação n.º 402/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento, por ajuste 

direto, para Aquisição de Serviços para Reparações no Elevador da Escola sita na Rua José 

Cardoso Piso – Alto do Lumiar, (Elevador 1 -Único) (AD 99/2022), com um montante 

máximo de despesa de até € 6.907,57 (seis mil novecentos e sete euros e cinquenta e sete 

cêntimos), a que acresce o IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com convite à seguinte 

entidade: SCHINDLER – Ascensores e Escadas Rolantes, S.A. (NIPC: 502 353 740) 

(Proposta n.º 402) 

 

 

 

 

 

3.4. Deliberação n.º 403/2022 - Atribuição de subsídio ao Clube de Promoção de Karting 

e Automobilismo (NIF 514456680) para apoio ao Rally de Lisboa a realizar nos dia 18 e 19 

de junho, com uma etapa na Freguesia do Lumiar, pelo montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros). (Proposta n.º 403) 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade, 

condicionado à verificação de 

competência para o efeito por 

parte da Junta de Freguesia 

do Lumiar 

Aprovada por unanimidade 



 
3.5. Deliberação n.º 412/2022 - Revogar a decisão de contratar aprovada por deliberação 

da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 04 de abril de 2022 (Deliberação n.º 269/2022), e 

proceder às diligências necessárias para descabimentar a respetiva despesa, relativa à 

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 

de 2022 a 30 de abril de 2026. (Proposta n.º 412). 

 

 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana 

4.1. Deliberação n.º 404/2022 - Atribuição de subsídio ao Corpo Nacional de Escutas – 

Agrupamento 66 (NIPC 500972052), para apoio à realização do arraial dos Escuteiros a 

18/06 e do arraial da festa da freguesia a 25/06, pelo montante de € 3.000,00 (três mil euros). 

(Proposta n.º 404) 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.1. Deliberação n.º 405/2022 - Adjudicar à empresa RV PRO, Lda. (NIPC 504601458) 

para aquisição de serviços de som e apoio logístico para o Arraial das Conchas a realizar no 

dia 23 de junho de 2022, pelo preço de € 2.644,50 (dois mil seiscentos e quarenta e quatro 

euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 405) 

 

 

 

5.2. Deliberação n.º 406/2022 - Adjudicar à empresa Atelier Gastronómico 2, Lda. 

(NIPC 508756677), para aquisição de serviços de catering para o Arraial das Conchas 2022, 

pelo preço de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), acresce IVA à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 406) 

 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

 

Ponto 6 – Informações 

 

Ponto 7 – Proposta subscrita pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

7.1 – Deliberação n.º 425/2022 - Adjudicação à empresa JPL (NIPC 514335840) para 

produção de materiais relativos ao Verão 2022, no valor de €4.755,80 (quatro mil 

setecentos e cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (Proposta n.º 425) 

 

7.2 – Deliberação n.º 426/2022 – Aprovar a aquisição de papel de fotocópia A4-80G e A3-

80G, 1275 resmas de papel A4-80G (255 caixas) e 100 resmas de papel A3-80g (20 caixas) 

para as várias valências da Junta, para supressão das necessidades anuais, face ao aumento 

previsto do preço, à Staples (NIPC 503789372), pelo valor de € 5.733,03, já com IVA, após 

consulta das seguintes empresas: 

STAPPLES 5.733,03 € 

PARTNESS 6.583,25 € 

PAPELARIA UNIÃO 6.781,75€ 

ESCRITÓRIO PRONTO 7.122,25 € 

ARTI-SINTRA 7.168,50 € 

RIVA 7.178,28 € 

SUPERLIVRO 7.240,09 € 

SETOFFFICE 7.553,75 € 

OHM 7.985,50 € 

 
Aprovada por unanimidade 



 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 09 de junho de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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