
 
 

ATA N.º 29/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 11 de julho de 2022 

 

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

Lumiar, em Reunião, na 29ª 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 ( ausente ). Estando verificada a existência de quórum, o 

Presidente deu início à reunião. 

Ponto 1 – Proposta subscrita pelo Presidente Ricardo Mexia 

1.1. Aprovar a Proposta n.º 458 - Aprovar conceder a autorização individual para o uso de 

automóvel próprio ao trabalhador Luís Miguel Murteira da Fonseca, NIF 196248485 nas 

deslocações em serviço. (Proposta n.º 458) 

 

 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas Vogal Joana Barata Lopes 

2.1. Deliberação n.º 459/2022 – 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 Agosto de 

2022” da Freguesia e refeições escolares para CAF de 2º Ciclo – Julho 2022, por ajuste direto 

(AD 110/2022), com um montante máximo de despesa de € 7.728,00 (sete mil setecentos e 

vinte e oito euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, se devido. (Proposta n.º 459) 

 

 

 

Aprovada por maioria com 

voto contra do vogal 

José da Silva Pinto 

Aprovada por unanimidade 



 
 

Ponto 3 – Informações 

Presidente  

Solicitou que fosse incluída na ordem de trabalhos uma proposta para deliberação, a 

Proposta nº 458-A/2022 - Oferta de cartão presente no valor de 500€ ao Casal de Noivos 

de Santo António 2022 da Junta de Freguesia do Lumiar. 

 

Considerando que não existe forma de oferecer um cartão para que o mesmo seja utilizado 

no comércio e serviços do Lumiar, opta-se pela oferta do Cartão Continente, uma vez 

que o mesmo pode ser utilizado para a aquisição de um conjunto muito alargado de 

produtos e serviços.  

 

Joana Barata Lopes 

Informou que juntamente com o Presidente, reuniu com o Vereador Diogo Moura e 

Departamento da Educação sobre os contratos de delegação de competências para a 

execução das CAF´S e AAAF´S para o ano letivo 2022/2023. 

Na sequência da reunião agendou reuniões com os agrupamentos de escolas e com três 

entidades, Educar a Sorrir, AGEC e Lisboa Ginásio Clube com quem a Junta tem 

protocolos para a execução de AAAF´S e CAF´S no ano letivo 2022/2023. 

 

 

Ponto 4 – Proposta subscrita pela Vogal Joana Barata Lopes 

4.1. Deliberação n.º 460/2022 - Aprovar a 8ª alteração ao orçamento e 6ª alteração ao PPA 

em anexo. (Proposta n.º 460) 

 

4.2. Deliberação n.º 461/2022 - Adjudicar à empresa Grupo Nabeiro (NIPC 500853975) 

para aquisição de café para valências e sede da Junta de Freguesia do Lumiar, dando 

continuidade ao contrato anterior até final de 2022, pelo preço de € 1.942,79 (mil novecentos 

e quarenta e dois euros e setenta e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 461) 

 

Não aprovada 

Não aprovada 



 
 

Ponto 5 – Proposta subscrita pelo Vogal José Silva Pinto 

5.1. Aprovar a Proposta n.º 462 - Adjudicar à empresa Companhia de Seguros Allianz 

Portugal, S.A (NIPC 500069514) para pagamento de Acerto de Contas do Seguro dos 

Funcionários – Acidentes de Trabalho, pelo preço de € 1,063,18 (mil e sessenta e três euros 

e dezoito cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 

 

 

Ponto 6 – Proposta subscrita pelo Presidente Ricardo Mexia 

6.1. Aprovar a Proposta n.º 458-A - Adjudicar à empresa Modelo Continente 

Hipermercados, S.A. (NIPC 501591109) para oferta de cartão presente no valor de 500€ 

ao casal de noivos de Santo António 2022 da Junta de Freguesia do Lumiar, pelo preço de € 

500,00 (quinhentos euros). 

 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 11 de julho de 2022. 

 

 

Presidente Ricardo Mexia 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 
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