
 
 

ATA N.º 26/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião Pública de 27 de junho de 2022 

 

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

do Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 26ª 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. 

 

Inicialmente, o Presidente começa por reforçar que, como é habitual, a última reunião de 

cada mês acontece à segunda-feira às 17h30. É uma reunião aberta na qual os fregueses 

podem participar, acrescentando que atendendo à situação epidemiológica que vivemos ela 

decorre online, permitindo que haja mais pessoas a terem conhecimento dos vários assuntos 

que são discutidos nas reuniões do executivo. 

Informa que para esta reunião há apenas um freguês inscrito para participar, nomeadamente 

o freguês João Pina, a quem agradece e passa a palavra. 

Ponto 1 Período de Intervenção do Público 

Toma então a palavra o freguês João Pina e começa por agradecer ao Presidente a 

amabilidade e o acesso à organização da Junta que criou para os fregueses, o qual facilita e 

dá voz a todos os fregueses do Lumiar. 

Informa que o assunto que vai apresentar já foi abordado com o Presidente, junto com um 

grupo informal, na Sede da Junta, bem como no momento da visita do Presidente. Na altura 

gabou a higiene da zona, que estava ótima, mas a partir daí piorou. Acrescenta que enviou 

um e-mail para a Junta a pedir que se tivesse em atenção o aglomerado de ruas e que a 

Freguesia está a necessitar de limpeza, que está cheia de ervas daninhas e não só. Pede que o 

Presidente dê mais atenção porque a escadaria que dá acesso à rua onde habita, é a única que 



 
não é limpa regularmente. Reitera que enviou fotografias e afirma que, há dias, estava um 

rato morto no início da escadaria, criando desconforto a quem lá transitava, nomeadamente 

crianças acompanhadas pelos pais nas suas idas e vindas da escola, e ainda o desconforto 

pelo mau cheiro tendo estado muitos dias no local. O senhor João Pina informa que se 

deslocou à unidade da Higiene Urbana, a qual congratula, embora com atraso na resposta ao 

pedido do freguês, atendeu o seu pedido. Com a insistência do Senhor três elementos da 

Higiene Urbana deslocaram-se ao local para retirar o rato, mas não procedeu à limpeza da 

escadaria, cuja situação o senhor reportou no e-mail com imagens. Nesse sentido, pede uma 

vez mais a atenção para o melhoramento da higiene no aglomerado do bairro onde habita. 

Acrescenta que as ruas são poucas, passando a nomeá-las: Rua Jaime Lopes Dias, André 

Gouveia, Rua Gracieira de Resende. Acrescenta que as outras ruas que dão acesso aos 

Alcoutins também estão nas mesmas condições. Informa que quem faz a contra-curva da 

saída da Rua Jaime Lopes Dias, intercetando com a André Gouveia pode ver que as canas 

bravas estão a tomar conta do passeio, sublinhando que qualquer dia é necessário passar pela 

estrada para retomar o passeio. Embora desconheça se as canas pertencem à Junta, considera 

o freguês que deve dar conhecimento à Junta, uma vez que está tudo a criar transtornos nos 

movimentos/mobilidade dos fregueses no dia-a-dia na zona de quem sobe para os Alcoutins.  

Termina a intervenção e agradece a atenção, esperando que medidas sejam tomadas logo que 

seja possível.  

Toma a palavra o Presidente que corrobora a reunião que teve com os residentes, na Sede 

da Junta, de Freguesia e a oportunidade de se ter deslocado, juntamente com eles, à rua e 

onde pôde assistir a vários dos problemas levantados, além destes que agora o freguês João 

Pina mencionou no que diz respeito à Higiene Urbana. Informa que a Junta está a 

desenvolver os esforços necessários para melhorar nesse sentido, reconhecendo que o mês 

de junho foi particularmente complicado para a Higiene Urbana devido às diversas 

solicitações tidas de colaboração com as diversas festividades, com os diversos arraiais, tendo 

sido mobilizados meios da Higiene Urbana para tentar dar uma ajuda nessas diversas 

realizações, sublinha o Presidente, o que acabou por prejudicar a maior disponibilidade e 

dedicação às tarefas de limpeza. Acrescenta que é expectável que em julho as coisas possam 

melhorar. Adianta que, para além destas questões circunstanciais, há questões, que também 

já foram apresentadas em outras assembleias e reuniões de executivo que têm que ver com 



 
o concurso que está a decorrer para recrutamento de assistentes operacionais para a Higiene 

Urbana e também aquilo que tem que ver com a melhoria de questões infraestruturais para 

a resposta da Higiene Urbana. O Presidente sublinha que são essas as soluções que o 

executivo espera, em breve, conseguir melhorar, sendo expectável que em julho as coisas 

tenham um saldo qualitativo importante.  

O Presidente agradece o contributo do freguês João Pina. 

Posto isto, o Presidente prossegue para a ordem de trabalhos. 

Ponto 2 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

2.1. – Deliberação n.º 446/2022  

a) Descabimentar a conta 07/020218 em 33.000 euros 

b) Aprovar a 6ª alteração ao orçamento e 4ª alteração ao PPA 

(Proposta n.º 446) 

 

 

2.2. Deliberação n.º 417/2022 – Aprovar a adjudicação tendente à celebração de 17 

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

de serviço para o exercício de funções públicas, na modalidade de tarefa, para reforço das 

equipas dos CAF´S durante o mês de julho, em virtude da necessidade de contratar mais 

recursos humanos, com um montante total de despesa de € 13.400,00 (treze mil e 

quatrocentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 417) 

 

 

2.3 Deliberação n.º 429/2022 – Aprovar a adjudicação tendente à celebração de 18 

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

de serviço para o exercício de funções públicas, na modalidade de tarefa, e de modo a 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
assegurar a execução da monitorização de atividades e crianças - monitores programa Junta-

te ao Verão (julho), com um montante total de despesa de € 11.200,00 (onze mil e duzentos 

euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 429) 

 

 

 

2.4 Deliberação n.º 444/2022 – Aprovar a disponibilização de verba para aquisição de 

materiais de socorrismo para o Programa Junta-te ao Verão, no valor máximo de € 200,00 

(duzentos euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor, para o Núcleo de Educação e 

Juventude. (Proposta n.º 444)  

 

 

2.5. Deliberação n.º 445/2022 – Aprovar a disponibilização de verba para aquisição de 

materiais para as atividades que vão ser desenvolvidas no Programa Junta-te ao Verão, no 

valor máximo de € 150,00 (cento e cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor, 

para o Núcleo de Educação e Juventude. (Proposta n.º 445) 

 

 

 

(A Tesoureira ausenta-se da reunião porque terá de ir para uma outra reunião do Núcleo da 

Educação e Juventude com os pais das crianças que vão frequentar o programa Junta-te ao 

Verão) 

 

 Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

3.1. Deliberação n.º 440/2022 

a) Aprovar o acordo de cooperação entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a 

TILIASCOOP – Formação & Reabilitação Psicossocial, CRL, para uma cooperação 

estreita com vista à realização de atividades de limpeza das caldeiras de todas as 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade  



 
árvores existentes nas zonas pavimentadas da freguesia do Lumiar, a começar a 1 de 

Julho de 2022 e terminar a 31 de Junho de 2023, nos termos da minuta de acordo de 

cooperação junta à presente proposta como Anexo I e da qual faz parte integrante. 

b) Aprovar a transferência no valor global de € 5.484,00 (cinco mil quatrocentos e 

oitenta e quatro euros). 

c) Aprovar o pagamento do presente subsídio da seguinte forma: 

a.  50% com a assinatura do presente acordo de cooperação; 

b. 20% no 4º mês da sua execução (outubro de 2022), contraentrega de relatório de 

execução relativo ao trimestre;  

c.  20% no 8º mês (janeiro de 2023) com entrega de relatório intercalar; 

d. 10% no 12º mês (junho de 2023) com entrega de relatório final. 

A autorização para o compromisso de pagamento da terceira e quarta prestação do apoio em 

2023, respetivamente, tem lugar ao abrigo da autorização prévia genérica favorável da 

Assembleia de Freguesia do Lumiar à assunção de compromissos plurianuais pela Freguesia 

do Lumiar, concedida através da Deliberação de 29 de abril de 2022, para os efeitos previstos 

na alínea d) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, e do art.º 12º do Decreto-

Lei n.º 127/12, de 21 de junho. (Proposta n.º 440) 

 

 

 

 

3.2. Deliberação n.º 447 – Aprovar a adjudicação de serviço de apoio técnico e logístico 

para a Assembleia de freguesia a realizar no dia 29 de junho de 2022 das 19h às 24h, à empresa 

RPM – Ritmo para a Música – Som Unipessoal Lda, no valor de €584,25 (quinhentos e 

oitenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 447) 

 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
4.1. Deliberação n.º 436/2022 – Aprovar a monitorização de consumos de água e energia 

da Junta de Freguesia do Lumiar, à empresa CEO & Founder, BE Bluenergy (NIPC: 

514796812), no montante de € 6.119,25 (seis mil cento e dezanove euros e vinte e cinco 

cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 436)  

 

 

4.2. Deliberação n.º 441/2022 – Aprovar a limpeza do Auditório da Biblioteca Orlando 

Ribeiro à empresa Operandus – Limpeza Profissional, Lda., num valor total para seis meses 

de contrato, a começar a 1 de julho até 31 de dezembro, no montante de € 3.136.50 (três mil 

cento e trinta e seis euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 

 

 

4.3 Deliberação n.º 442/2022 – Aprovar o diagnóstico para verificar origem de luz do 

motor que se encontra acesa no veículo Peugeot 79-BF-79, com desmontagem e medição de 

instalação de alimentação do motor, com devida reparação e instalação, à empresa 

STROBOSOM (NIPC: 505 445 166), no valor de € 174,66 (cento e setenta e quatro euros e 

sessenta e seis cêntimos), já com IVA incluído à taxa lega em vigor. (Proposta n.º 442) 

 

 

 

 

4.4. Deliberação  n.º 443/2022   

c) Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento e formação de contrato de aquisição de 

serviços de Renting operacional de uma viatura ligeira de mercadorias e respetivos 

serviços associados, por ajuste direto, pelo período de 48 meses, de 1 de julho de 

2022 a 30 de junho de 2026 (AD 111/2022), limitado ao valor máximo de até 

€17.000,16 (dezassete mil euros e dezasseis cêntimos), com repartição pelos anos 

económicos 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 correspondente a € 354,17 (trezentos e 

Adiada 

Adiada 

Adiada 



 
cinquenta e quatro euros e dezassete cêntimos) mensais, a que acresce IVA, à taxa 

legal em vigor, se aplicável. 

d) 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. 

e) Aprovar o convite às seguintes entidades: 

• Como Fornecedor do veículo - Gilauto – Auto. Maq. Equip. S.A. 

                  NIPC: 500126976 

                   Morada: Avenida 24 de julho, n.º 180,  1350-349 Lisboa 

                   Email: jose.narra@gilauto.pt 

 

• Como Locadora  (fornecedora do financiamento)- RCICOM,S.A. 

                  NIPC: 504531042 

                  Morada: Rua Dr. José Espírito Santo, Lote 12-E, 1950-096 Lisbo 

                  Email: manuel.santos@rcibanque.com 

 

f) 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. 

g) A autorização para o pagamento dos compromissos plurianuais, nos anos 

económicos 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, respectivamente, tem lugar ao abrigo da 

autorização prévia genérica favorável da Assembleia de Freguesia do Lumiar à 

assunção de compromissos plurianuais pela Freguesia do Lumiar, concedida através 

da Deliberação de 29 de abril de 2022, para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 

do art. 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e do art. 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, 

de 21 de Junho. 

 

 

Ano Valor total s/ IVA Valor total c/ IVA  

https://www.racius.com/melior-seguros-consultores-e-corretores-de-seguros-s-a/
mailto:jose.narra@gilauto.pt
mailto:manuel.santos@rcibanque.com
mailto:manuel.santos@rcibanque.com


 
 

 

(Proposta n.º 443) 

 

 

Ponto 5 - Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.1. Deliberação n.º 435 – Disponibilizar verba para a aquisição de alimentos para lanches 

a serem fornecidos aos utentes do Centro de Artes e Formação, no valor máximo de € 350,00 

(trezentos e cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 436) 

 

 

 

Ponto 6 Informações 

O Presidente informa que, na sequência do que tinha sido decidido, uma parte do ponto de 

informações prende-se com o trazer ao conhecimento do executivo todas as 

adjudicações/decisões tomadas ao abrigo da delegação de competências, nomeadamente da 

compra de serviços ou bens pelo que passa a apresentar essas adjudicações: 

Vogal Ana Beatriz Nunes  

Adjudicação de aquisição de serviço de catering para Arraial das Conchas – Foi dada, ao 

abrigo de competências do Senhor Presidente, a autorização da despesa para aquisição de 

serviço de catering das 19h às 23h, com distribuição de 80 bifanas no pão e 40 sardinhas 

IVA 

2022 2.125,02 488,75 2.613,77 

2023 4.250,04 977,51 5.227,55 

2024 4.250,04 977,51 5.227,55 

2025 4.250,04 977,51 5.227,55 

2026 2.125,02 488,75 2.613,77 

Totais 17.000,16 3.910,03 20.910,20 

Adiada 

Aprovada por unanimidade 



 
acompanhadas com um copo de sumo ou refrigerante para Arraial das Conchas, à empresa 

Atelier gastronómico 2, Lda. (NIPC: 508 756 677), no valor de € 600,00 (seiscentos euros), 

ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 

Adjudicação de serviço de aluguer de palco (Arraial das Conchas 23 de junho de 2022) – Foi 

dada, ao abrigo de competências do Senhor Presidente, a autorização da despesa para aluguer 

de palco 4X3 m a 60 cm de altura e degraus de acesso, com cobertura com estrutura truss e 

lona, bem como montagem e desmontagem dos equipamentos, para realização do Arraial 

das Conchas 2022, no dia 23 de junho de 2022, inserido nas Festas da freguesia 2022, à 

empresa RV PRO Lda (NIPC: 504 601 458), no valor de € 500,00 (quinhentos euros), ao 

qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 

 

Tesoureira Joana Barata Lopes 

Contratação de reforço de cinco monitores para 2º ciclo da EB São Vicente – Foi dada, ao 

abrigo da Delegação de Competências do Senhor Presidente, a autorização de despesa para 

a contratação de reforço de monitores para 2º ciclo da EB São Vicente, referente à última 

quinzena de junho, no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), correspondente à contratação de 

cinco monitores, no valor individual de € 400,00 (quatrocentos euros), conforme tabela 

abaixo: 

CAF SV junho   

EVANDRO ALEXANDRE LOPES CARDOSO 400 € 

MIRIAM FERREIRA BAPTISTA 400 € 

MARIANA SOFIA FERREIRA CARVALHO 400 € 

INÉS ALEXANDRA FERREIRA MACEDO 400 € 

MIRIAM SCULCO 400 € 

  2.000€  

 

 

Vogal Ana Beatriz 

Dá nota que aconteceu no dia 23 de junho o Arraial das Conchas, que contou com a 

participação de mais de trezentas pessoas das instituições da Junta e de membros da 

comunidade sénior. 

Informa também que no dia 16 de julho, às 21 horas, no auditório da Biblioteca Orlando 

Ribeiro, o Centro de Artes e Formação vai apresentar o seu último espetáculo deste ano 



 
letivo chamado “EXPRESSARTE”. A entrada é livre e a vogal lança o convite para as 

pessoas irem ver o espetáculo. 

Por fim, agradece ao Núcleo de Limpeza e Higiene Urbana pelo apoio prestado, não só no 

Arraial das Conchas, mas também nos arraiais das instituições parceiras. 

 

Vogal Madalena Pestana 

Dá nota de que decorreu no fim de semana de 25 e 26 de junho as festas da freguesia. Informa 

que gostaria de ter tido um cartaz diferente, mais completo, mas, ainda assim, devido às 

restrições financeiras tidas, pensa que a Junta conseguiu cobrir o fim de semana com 

bastantes atividades e interessantes. 

Informa que houve o Arraial de São João no largo da paróquia; houve também o Arraial no 

Paço do Lumiar; decorreu o Festival das Casas Regionais na Quinta das Conchas organizado 

pela EGEAC que trouxe à freguesia bastantes pessoas, tendo sido duas tardes de sábado e 

domingo muito bem passadas. 

Acrescenta que as marchas do Lumiar desfilaram em vários pontos da freguesia, tendo sido 

muitas as pessoas que a puderam ver desfilar. Reforça que ficou muito contente e agradece 

à Academia do Lumiar. Acrescenta que as marchas desfilaram na Alameda das Linhas de 

Torres, em Telheiras, na Alta de Lisboa e no Paço do Lumiar. 

Segundo a vogal, houve também mais um workshop da Musical Theatre Lisbon, que é 

apoiado pela Junta, dizendo que foi um sucesso e incluiu três jovens do CAF BCV que 

tiraram o máximo aproveitamento desta formação em teatro musical. A vogal acrescenta que 

está muito feliz com este evento porque tem tido muito sucesso. Informa que em setembro 

haverá mais workshops a acontecer. 

Para além do que já foi mencionado, refere que vai ser comemorado o Dia Mundial das 

Bibliotecas, que se celebra no dia 1 de julho, com o lançamento de um livro infantojuvenil 

da autoria de Manuela Ribeiro e que acontecerá na Biblioteca Maria Keil, pelas 11 horas. 

Convida, uma vez mais, todos a assistirem a este lançamento.  

Anuncia ainda que vai haver o último Arraial do Paço do Lumiar, no dia 2 de julho e há ainda 

o Arraial do Festival de Telheiras, que vai acontecer também no dia 1 de julho. 



 
Dá também nota de que se está a dar início ao processo de apoio à Associação Cultural 

Algures, para o próximo ano, para as suas candidaturas à DGARTES, e também à Galeria 

Maumaus, que estão ambas sitiadas no Lumiar, ficando a vogal contente por poder apoiá-

las.  

Por fim, informa que vai haver mais uma sessão para mães e bebés no Museu do Teatro e da 

Dança, e vai realizar-se também no dia 1 de julho, dizendo que as inscrições podem ser feitas 

online e que a divulgação será feita. Apela a que as pessoas sigam as redes sociais da Junta, 

que marquem presença, porque a Comunicação tem tentado cobrir todos os departamentos, 

seja Desporto, Cultura, e dá a conhecer aos fregueses o que se passa na freguesia.  

 

Presidente 

Em termos das atividades, que foram múltiplas, informa que teve a oportunidade de 

participar em algumas das iniciativas que decorreram no Lumiar, afirmando que foi muito 

gratificante participar, quer no encontro das Casas Regionais, quer no Arraial da Ação Social, 

onde teve muito gosto em estar. Esteve também na procissão de São João Batista; esteve 

com a apresentação da ISHARTES no Rock in Rio, que também tiveram a amabilidade de 

convidar a Junta a assistir. Reforça que há uma multiplicidade de iniciativas a acontecer e que 

são iniciativas para as quais o executivo convida os fregueses, sendo para eles que acabam 

por ser direcionadas, reforça. 

Menciona o que já tinha sido mencionado pela vogal Ana Beatriz Nunes, nomeadamente que 

os diversos serviços da Junta se têm desmultiplicado para tentar dar apoio às diversas 

iniciativas, endereçando aqui uma palavra muito concreta para o vogal da Higiene Urbana e 

para os profissionais afetos a essa tarefa, porque acabaram, efetivamente, por se dedicar 

muito a essa colaboração, nomeadamente na mobilização dos diversos meios, com prejuízo 

daquilo que é a sua tarefa nuclear. O Presidente reconhece, portanto, esse fator e dá-lhes o 

devido crédito por tudo o que fizeram. 

 

Vogal Madalena 

Também agradece ao Núcleo da Higiene Urbana que ajudou no transporte de tantos 

materiais, prejudicando a limpeza. Aproveita e pede também desculpa aos fregueses por esse 



 
motivo, justificando que a Higiene Urbana ao ajudar a realizar os transportes acabou por sair 

prejudicada no seu desempenho. 

 

Presidente 

Recorda que vai haver Assembleia de Freguesia no dia 29 de junho e que segunda-feira 

próxima haverá reunião de executivo às 15 horas. 

Agradece uma vez mais ao senhor João Pina pelo seu contributo no início da reunião aberta 

e cumprimenta todos os fregueses que assistiram à reunião de executivo. Reitera que os 

fregueses são muito bem-vindos a trazer os seus contributos a estas reuniões e também à 

Assembleia de Freguesia, que tem um período aberto à intervenção do público. Lança, 

portanto, o repto aos fregueses que, se quiserem trazer algum assunto à Assembleia de 

Freguesia, podem inscrever-se até às 12 horas do dia em que decorre a reunião aberta (29 de 

junho).  

 

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

 

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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