
 
 

ATA N.º 28/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 04 de julho de 2022 

 

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

Lumiar, em Reunião, na 28ª 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 pelo Secretário José Silva Pinto 

1.1. 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. (Proposta n.º 441) 

 

 

1.2. 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) 

 

 

2.3 Deliberação n.º 443/2022 – 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 

Aprovada p/ unanimidade 

Aprovada p/ unanimidade 



 
€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 cinquenta 

e quatro euros e dezassete cêntimos) mensais, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, se 

aplicável. 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. Aprovar o convite 

às seguintes entidades: Como Fornecedor do veículo - Gilauto – Auto. Maq. Equip. S.A. 

(NIPC: 500126976); Como Locadora (fornecedora do financiamento) - RCICOM,S.A. 

(NIPC: 504531042). A autorização para o pagamento dos compromissos plurianuais, nos 

anos económicos 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Proposta n.º 443) 

 

 

 

 

Ano 

Valor total s/ 

IVA IVA Valor total c/ 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 

Aprovada p/ unanimidade 

https://www.racius.com/melior-seguros-consultores-e-corretores-de-seguros-s-a/


 
2. Propostas subscritas pela Vogal Joana Barata Lopes  

 

2.1. Deliberação n.º 449/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação à entidade “A Voz do 

Operário” tendente à celebração de 1 (um) de contrato de aquisição de serviços de 

fornecimento de refeições para os participantes do programa “Junta-te ao Verão” da 

Freguesia do Lumiar 2022, mês de julho, por ajuste direto (AD 109/2022), com um montante 

máximo de despesa € 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte euros), a que acresce IVA, à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 449) 

 

 

 

2.2. Deliberação n.º 450/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação à entidade Agência de 

Viagens “Sandinense, Lda”, NIPC: 500 038 597, tendente à celebração de 1 (um) de contrato 

de aquisição de serviços de aluguer de autocarros com motorista para o 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. 

(Proposta n.º 450) 

 

 
Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

3.1. Deliberação n.º 451/2022 - Autorize a consolidação definitiva da mobilidade da 

trabalhadora Filipa Isabel Gomes Viegas na Câmara Municipal de Odivelas, deixando a 

mesma de integrar o mapa de Pessoal da Freguesia do Lumiar com efeitos a 28 de junho de 

2022; Determine aos serviços administrativos desta Junta a notificação desta decisão à 

Câmara Municipal de Odivelas, para os devidos efeitos. (Proposta n.º 451) 

 

 

 

 

Aprovada p/ unanimidade 

Aprovada p/ unanimidade 

Aprovada p/ unanimidade 



 
3.2. Deliberação n.º 451/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de quatro 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 € 800,00, no valor total de € 19.200,00, valores acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor, se devido, com os seguintes prestadores: 

Nome Prazo 
Montante 

total contrato 

Madalena Santos Martins 6 meses 4.800 € 

Sandra Cristina Torres Salvado Ivankov 6 meses 4.800 € 

Cátia Sousa Tavares 6 meses 4.800 € 

Pedro Miguel Monteiro Cortez 6 meses 4.800 € 

(Proposta n.º 452) 

 

 

 

3.3. Deliberação n.º 453/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de serviço, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço 

em funções públicas, na modalidade de tarefa, para a execução de serviços para o exercício 

de funções de gestão de pessoal e processamento de salários, por ajuste direto, com um 

montante máximo de despesa mensal de € 1.400,00, no valor total de € 8.400,00, valores 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com Fernanda Marques de Figueiredo. 

(Proposta n.º 453) 

 

 

 

 

 

Aprovada p/ unanimidade 

Aprovada p/ unanimidade 



 
 

3.4. Deliberação n.º 454/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

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, com os seguintes prestadores: 

Prestadores de Serviço 
Prazo do 

contrato 

Valor total 

do contrato 

Rui Manuel Tavares Correia 6 meses 4.500 € 

Paulo Jorge Coelho Machado 6 meses 4.500 € 

 

(Proposta n.º 454) 

 

 

 

3.5. Deliberação n.º 455/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de serviço, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço 

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

ligeiros e pesados de passageiros, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa 

mensal de € 1.150,00, no valor total de € 6.900,00, valores acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, se devido, com Mário José Olho Azul Elisiário (Proposta n.º 455) 

 

 

 

4 – Informações 

Presidente 

Na sequência da morte do Padre António Vaz Pinto,sj o Presidente informa que enviou os 

pêsames por parte da Junta de Freguesia do Lumiar para Os Leigos para o Desenvolvimento, 

CUPAV e Centro Social da Musgueira. 

Aprovada p/ unanimidade 

Aprovada p/ unanimidade 



 
 

Ponto 5 – Proposta subscrita pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.1. Deliberação n.º 456/2022 – Disponibilização de verba para realização da atividade 

relativa ao Prémio de Mérito do CAF BCV, que concerne ao terceiro período do ano lectivo 

2021/2022, no valor máximo de € 240,00 (duzentos e quarenta euros), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 456) 

 

 

Ponto 6 – Proposta subscrita pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

6.1. Deliberação n.º 457/2022 – Aprovar a 7ª alteração ao orçamento e 5ª alteração ao PPA. 

(Proposta n.º 457) 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 04 de julho de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  

Aprovada p/ unanimidade 

Aprovada p/ unanimidade 
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