
 
 

ATA N.º 24/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 20 de junho de 2022 

 

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

Lumiar, em Reunião, na 24ª 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 416/2022 - Aprovar a 5ª alteração ao orçamento e a 3ª alteração ao 

PPA (Proposta n.º 416) 

 

 

1.2. – Deliberação n.º 417/2022 – Aprovar adjudicação tendente à celebração de 22 (vinte 

e dois) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação de 

serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para reforço das equipas dos CAF´S 

durante o mês de junho e julho, em virtude da necessidade de contratar mais recursos 

humanos, com um montante total de despesa de € 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos 

euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 417) 

 

 

 

1.3. Deliberação n.º 418/2022 - i. 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 Agosto de 2022” da Freguesia e refeições 

Aprovada por unanimidade 

Retirada 



 
escolares para CAF de 2º Ciclo – Julho 2022, por ajuste direto, com um montante máximo 

de despesa de até €7.728,00 (sete mil setecentos e vinte e oito euros), a que acresce IVA, se 

devido. 

ii. Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de 

encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte 

integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura. 

iii. Aprovar o convite à seguinte entidade: 

• A Voz do Operário 

      NIPC: 500259518 

iv. Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos pedidos de 

esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e os erros e omissões do 

caderno de encargos, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem 

presidir à atividade autárquica. (Proposta n.º 419) 

 

 

 

1.4. Deliberação n.º 429/2022 – Aprovar adjudicação tendente à celebração de 19 

(dezanove) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação 

de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, e de modo a assegurar a execução 

da monitorização de atividades e crianças - MONITORES PROGRAMA JUNTA-TE AO 

VERÃO (JULHO), com um montante total de despesa de € 12.000,00 (doze mil euros), a 

que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor.  

 

 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

2.1. – Deliberação n.º 427/2022 – Aceitação da doação, no valor de 900,00€ (novecentos 

euros) efetuada pelo grupo de vizinhos do Bairro de Telheiras, tendo em vista a 

Aprovada por unanimidade 

Adiada 



 
implementação de um espaço denominado “Zona das Crianças”, sito no jardim da Alameda 

Roentgen, criando um espaço mais limpo, acolhedor e seguro para as crianças desenvolverem 

atividades ao ar livre. 

 

 

2.2. Deliberação n.º 428/2022 – aprovar e submeter à Assembleia Freguesia, para que este 

órgão aprove a delegação de competências do Município de Lisboa na Junta de Freguesia do 

Lumiar e que aceitem garantir a execução do Fundo de Emergência Social de Lisboa – no 

âmbito da prestação de apoio excecional e temporário a indivíduos e ou agregados familiares 

ao abrigo do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa - Vertente de apoio 

aos Agregados Familiares, abreviadamente designado por FES/RLX-AF, com base na 

minuta do contrato que se junta à presente proposta como Anexo I e que dela faz parte 

integrante, bem como a transferência em 2022 do valor de 109.627,16€, a concretizar após a 

respetiva outorga. (Proposta n.º 428) 

 

 

2.3. Deliberação n.º 430/2022 – Aprovar a consolidação definitiva da mobilidade da 

trabalhadora Maria Goreti Monteiro Carmo Rodrigues na Câmara Municipal de Lisboa, 

integrada na carreira e categoria de Assistente Operacional, produzindo efeito a partir da 

deferimento da proposta em apreço, deixando a mesmo de integrar o mapa de Pessoal da 

Freguesia do Lumiar. (Proposta n.º 430) 

 

 

2.4. Deliberação n.º 431/2022 – Aprovar e submeter à Assembleia Freguesia, para que este 

órgão aprove a delegação de competências do Município de Lisboa na Junta de Freguesia do 

Lumiar para recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de 

superfície, ecoilhas, ecopontos subterrâneos e vidrões, com base na minuta do contrato que 

se junta à presente proposta como Anexo I e que dela faz parte integrante, bem como a 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
transferência dos recursos financeiros necessários ao exercício da competência delegada, de 

acordo com o contrato no valor de 100.000,00 € (cem mil euros). (Proposta n.º 431) 

 

 

2.5. Deliberação n.º 432/2022 – Aprovar e submeter à Assembleia Freguesia, para que este 

órgão aprove: a celebração entre o Município de Lisboa e a Junta de Freguesia do Lumiar de 

um contrato interadministrativo de cooperação, envolvendo uma participação de um apoio 

financeiro no valor de 120.000,00€ (cento e vinte mil euros), para garantir uma gestão assente 

na otimização da utilização das infraestruturas e recursos, ao nível da higiene urbana, com 

incidência na limpeza das vias e espaços públicos da freguesia, com base na minuta do 

contrato que se junta à presente proposta como Anexo I e que dela faz parte integrante. 

(Proposta n.º 432) 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

3.1. Deliberação n.º 407/2022 – Aprovar a renovação dos serviços de certificação dos 

serviços de Higiene Urbana, à empresa SGS - Serviços Internacionais de Certificação, Lda. 

(NIPC: 504254960), no montante de € 1.587,50 (mil quinhentos e oitenta e sete euros e 

cinquenta cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 407) 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade, 

embora os membros do 

executivo considerem a 

distribuição de verbas 

assimétrica e pretendam 

propor à CML que a fórmula 

de calculo seja revista 

Aprovada por unanimidade 



 
 

3.2. Deliberação n.º 415/2022 – Aquisição de Troféus e Medalhas para apoio ao Torneio 

de Xadrez “Torneio Primavera Velhinha” com organização da Academia Musical 1º Junho 

1893 e inserido nas atividades das Festas da Freguesia 2022, à empresa Tutitaças, taças e 

troféus Lda., no valor de € 197,46 (cento e noventa e sete euros e quarenta e seis cêntimos) 

(Proposta n.º 415) 

 

 

 

 

3.3. Deliberação n.º 420/2022 – Aprovar os custos com a limpeza do mercado do Lumiar 

no mês de maio, à empresa Aromalimpa – Limpezas Industriais S.A (NIPC: 50664554), no 

valor de € 2.533,85 (dois mil quinhentos e trinta e três euros e oitenta e cinco euros), já com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 420) 

 

 

3.4. Deliberação n.º 433/2022 – i. Aprovar as conclusões contantes do relatório elaborado 

pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante, e: 

a) Propor a exclusão no presente procedimento da proposta apresentada pelo 

concorrente SECURITAS – Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A., por 

violação dos artigos 70.º, n.º 2, alínea d), 146.º n.º 2, alínea o) e artigo 122.º do 

Código dos Contratos Públicos; 

b) Propor a admissão das propostas apresentadas pela Entidade Concorrente 

PRESTIBEL – Empresa de Segurança S.A. e pela Entidade Concorrente SOC – 

Segurança Privada Operacional de Cascais, S.A.: 

 

Posição Ordenação dos concorrentes Preço  

1 SOC – Segurança Privada Operacional de Cascais, S.A. € 44.000,00 

2 PRESTIBEL – Empresa de Segurança S.A. € 44.500,00 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
c) Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (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, a 

celebrar com a entidade Concorrente SOC – Segurança Privada Operacional de 

Cascais, S.A., NIPC: 510600409, pelo preço contratual de € 44.000,00 (quarenta 

e quatro mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos propostos 

no respetivo relatório em anexo. 

ii. Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com a proposta elaborada pelos 

serviços administrativos desta Junta. (Proposta n.º433) 

 

 

Ponto 4 –Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira  

4.1. Deliberação n.º 408 – Aprovar a abertura de quatro procedimentos de ajuste direto 

para formação de contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contrato de 

prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de avença, com um montante 

máximo de despesa de € 19.200, a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor. 

Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de 

encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte 

integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura. 

Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos pedidos de 

esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os erros e omissões do 

caderno de encargos e decidir sobre a suspensão e prorrogação do prazo para a apresentação 

de propostas, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir 

à atividade autárquica. (Proposta n.º 408) 

 

 

4.2. Deliberação n.º 409 – Aprovar a abertura de um procedimento de ajuste direto para a 

formação de contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de contrato de prestação 

de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, por um prazo de 6 meses, com um 

montante máximo de despesa de € 8.400, a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor. 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de 

encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte 

integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura. 

Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos pedidos de 

esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os erros e omissões do 

caderno de encargos e decidir sobre a suspensão e prorrogação do prazo para a apresentação 

de propostas, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir 

à atividade autárquica. (Proposta n.º 409) 

 

 

 

4.3. Deliberação n.º 410 – Aprovar a decisão de abertura de procedimento tendente à 

formação de dois contratos de prestação de serviço, revestindo a forma de contratos de 

prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para a execução de 

serviços de limpeza e higiene urbana, por ajuste direto, com um montante máximo de 

despesa mensal por contrato de € 750,00, no valor total de € 9.000,00, valores acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor, se devido. 

Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de 

encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte 

integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura. 

Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos pedidos de 

esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e os erros e omissões do 

caderno de encargos, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem 

presidir à atividade autárquica. 

Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o projeto de 

decisão de adjudicação a esta Junta, caso haja lugar à apresentação de propostas. (Proposta 

n.º 410) 

 

 

 

4.4. Deliberação n.º411/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação tendente à formação de 

1 (um) contrato de prestação de serviços, revestindo a forma de contrato de prestação de 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para execução funções de motorista 

de ligeiros e pesados de passageiros, para garantir o normal funcionamento do Serviço Lumiar 

Transporta e o Serviço Autocarro disponibilizados pela Freguesia do Lumiar, com um montante 

máximo de despesa € 5.700,00, correspondente a uma despesa mensal de € 950, valores 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se devido. 

 

 

 

 

Ponto 5 – Informações 

Presidente 

Apresentou uma felicitação ao Basketball do Sporting, apoiado pela Junta de Freguesia do 

Lumiar, por ter ganho a Taça de Portugal. 

 

Tesoureira Joana Barata Lopes  

Adjudicação de refeições escolares de 2º Ciclo – junho de 2022 – Foi dada, ao abrigo de 

competências do Senhor Presidente, a autorização de despesa para refeições a ser entregues 

na Escola Básica de São Vicente de Telheiras, nos dias úteis entre 17 de junho e 1 de julho 

(inclusive), no montante de € 2.121,75 (dois mil cento e vinte e um euros e setenta e cinco 

cêntimos), valor ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 

Vogal Carla Sequeira 

Processo do SIADAP 

Acordo com Agrobio 

Situação do Mercado 

 

Vogal Madalena Pestana 

Autorização de despesa alusiva a wc’s portáteis para os arraias no Lumiar – Foi dada, ao 

abrigo de competências do Senhor Presidente, a autorização da despesa para wc’s portáteis 

para os arraiais do Lumiar do dia 18, dia 23 e 25 de junho, no valor de € 848,00  (oitocentos 

e quarenta e oito euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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