
 
 

ATA N.º 30/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 18 de julho de 2022 

 

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

Lumiar, em Reunião Pública, na 30ª 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, Fernando Baião e Madalena 

Pestana de Vasconcelos. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início 

à reunião. 

 

O Presidente começa por saudar os presentes e informa que a vogal Carla Sequeira estará 

ausente da reunião porque teve uma emergência familiar. Acrescenta que esta reunião aberta 

é tipicamente a última de cada mês acrescentado que terá a participação dos fregueses que 

podem trazer as suas questões ao executivo da Junta. Comunica que houve várias inscrições, 

tendo as mesmas sido esgotadas, havendo apenas uma entidade que se quis inscrever, mas já 

o tentou fazer após a hora, contudo qualquer questão poderá fazê-la futuramente numa outra 

reunião ou pode fazer chegar pelas vias habituais. 

Atendendo a que há 15 inscrições, o Presidente pede que cada um não tomasse mais de dois 

minutos na sua exposição. Acrescenta que haverá a exposição dos 15 fregueses e, no final 

das 15 intervenções, o executivo terá a oportunidade dar resposta aquilo às solicitações dos 

fregueses.  

Ponto 1 - Período de Intervenção do Público 

O Presidente passa a palavra ao público inscrito, nomeadamente a Tiago Dias, mas não se 

encontra presente. 

Toma a palavra o senhor Mário Rui Arruda que vem mostrar a sua deceção, como a de 

muitos pais, relativamente às escolas de Telheiras pelo facto do executivo ter suprimido a 

Associação Sorrir e Educar (refere-se à Associação Educar a Sorrir) do ensino pré-escolar. 



 
Informa que não têm nada contra o CAF, mas refere que a Associação estava a fazer muito 

bem o seu trabalho, acrescentando que os pais ficaram chocados pela maneira como foram 

suprimidos. Informa que já há algo a circular pela internet sobre o desagrado dos pais, 

sublinhando que vai continuar a circular.   Acrescenta que, não tendo nada contra o CAF, 

nem nada contra as ideias da Junta, os pais simplesmente gostariam de ter sido consultados, 

gostariam de ter sabido o que se passava, porque, afirma o senhor Mário Rui Arruda, “em 

equipa que ganha, não se mexe”.  

Finda a intervenção do freguês Mário Rui Arruda, o Presidente passa a palavra à senhora 

Cátia Cardoso, contudo não se encontrando reunidas as condições técnicas para ouvir a 

senhora, o Presidente dá a palavra a Vera Ferreira a qual não se encontra presente na reunião. 

Posto isto, o Presidente passa ao próximo freguês inscrito, Adérito Matos, morador na Rua 

Professor Manuel Valadares, e o assunto que o traz à reunião é a falta de estacionamento na 

rua, há mais de ano e meio, junto aos prédios e, para além disso, o facto da circulação de 

viaturas se tornar complicada. Acrescenta que, enquanto as obras (refere-se à obra prevista 

para o parque de rebocados da EMEL) estão paradas, raramente vê alguém a fazer a limpeza 

da rua, pelo que o freguês agradecia que tomassem nota destas situações e explicassem 

principalmente o porquê de as obras estarem paradas há mais de um ano e meio. 

O Presidente passa à próxima inscrição, a senhora Rute Soraia Santos, que não se encontra 

presente na reunião. 

A próxima inscrição é a da senhora Filipa Araújo, que toma a palavra e afirma ser mãe de um 

aluno da Escola Nuno Cordeiro Ferreira. Revela o seu descontentamento por o executivo 

tirar o Educar a Sorrir da Escola (Associação). Na sua opinião, afirma que a Junta não deve 

ter gostado do trabalho do Educar a Sorrir motivo para o tirar da Escola. A freguesa 

considera que os pais deveriam de ter sido informados, já desde março, altura em que, 

segundo a senhora Filipa Araújo, tinha sido tomada a decisão de tirar o Educar a Sorrir da 

Escola. Acrescenta que não concorda com o facto de os filhos regressarem à Escola em 

setembro e encararem com caras novas, sublinhando que vai ser um choque muito grande 

para as crianças e para as pessoas do Educar a Sorrir que, segundo a freguesa, deram tudo 

durante os últimos quatro anos aos filhos dos encarregados de educação. Por respeito aos 

pais e às pessoas que estão a trabalhar até dia 29 de julho, Filipa Araújo considera que o 

executivo deveria ter falado mais cedo com os pais para que os mesmos pudessem ajudar as 



 
pessoas que ajudam os seus filhos. Sugere que o executivo poderia dar outras regalias às 

pessoas que trabalham na Associação para saber se querem ir trabalhar com a Junta, se não. 

Reitera que está descontente e que é uma falta de respeito. Considera que as coisas não 

deveriam ter sido feitas nos moldes em que foram feitas, que o executivo deveria ter dado 

mais uma oportunidade às pessoas. Concorda que a Junta queira tomar posse das escolas, 

que quer estar mais atenta às situações que se passam nas escolas, mas não crê que a Junta 

vá ter muitos monitores para todas as escolas, com crianças com muitas necessidades. A 

senhora termina reforçando o seu descontentamento e afirmando que o executivo não agiu 

da melhor forma. Pede que o executivo pense de coração e que pense naquelas crianças que 

estão habituadas a estas pessoas (do Educar a Sorrir), sugerindo que a Junta ofereça um 

contrato de trabalho completamente diferente do que aquele que quer oferecer.  

A próxima pessoa inscrita, Liliana Alves, começa por dizer que concorda com o que foi 

exposto pela freguesa Filipa Araújo, afirmando que também não está nada contente, porque 

também tem um filho na Escola Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, considerando que não é dar 

segundas oportunidades. A freguesa pensa que dever-se-ia fazer um acordo com a Educar a 

Sorrir e a Junta apoiar no que eles necessitarem e não tirar de lá a Associação, por tudo o que 

fizeram. Acrescenta que a Junta nunca quis saber, durante os quatro anos em que a Educar 

e Sorrir esteve na Escola; nunca apoiou, sendo que o mínimo que a Junta pode fazer, 

considera a freguesa, é apoiar a Associação em tudo, nas decisões que tomar em relação aos 

miúdos e nas atividades com as crianças, e não a tirar da Escola. Considera injusto para a 

Associação que já trabalhou muito na escola e tem um carinho grande pelas crianças e as 

crianças pelas pessoas que lá trabalham, e agora acabou. Reafirma que é dar uma 

oportunidade à Educar a Sorrir e apoiar para que continue a trabalhar mais quatro ou os anos 

que forem.  

O Presidente passa agora a palavra à senhora Cláudia Diego, mas não se encontra presente 

na reunião. 

O Presidente passa então a palavra à próxima pessoa inscrita, a Senhora Diana Neves, a qual 

também não se encontra presente. 

Mónica Oliveira tem a palavra, mas também não está presente na reunião.  



 
A próxima pessoa inscrita, a senhora Vanessa Cebolinho, também não compareceu na 

reunião. 

Toma a palavra a senhora Mara Abranches, mãe de duas crianças da Escola Dr. Nuno 

Cordeiro Ferreira, que começa por dizer que tem exatamente a mesma opinião dos pais que 

falaram anteriormente, considerando que não deveriam tirar a Educar a Sorrir da Escola; 

considera que não faz sentido algum; que deveria ser uma opção dos alunos e não uma opção 

dos adultos. 

A próxima pessoa inscrita é a senhora Dina Machado, mas também não compareceu na 

reunião. 

Uma vez que, das 15 inscrições de fregueses para a reunião, apenas cinco pessoas 

participaram, o Presidente volta a chamar as outras pessoas inscritas com o intuito de 

perceber se, entretanto, entraram na reunião para poderem dar o seu contributo. Chama 

então o senhor Tiago Dias, a senhora Cátia Cardoso, a senhora Vera Ferreira, a Senhora Rute 

Soraia Santos, a Senhora Cláudia Diego, a senhora Diana Neves, a senhora Mónica Oliveira, 

a senhora Vanessa Cebolinho e a senhora Dina Machado. Contudo, não se encontram 

presentes na reunião. 

Sem mais delongas, o Presidente passa as respostas em relação às questões que foram 

colocadas e, atendendo que diversas das intervenções foram conexas com a situação 

referente à Educação, o Presidente passa a palavra à Senhora vogal da Educação, Joana 

Barata Lopes. 

A Senhora vogal, Joana Barata Lopes, começa por agradecer os contributos de todos os que 

se apresentaram e deram do seu tempo para participarem nesta reunião pública, 

nomeadamente, no caso da Educação, relativamente ao Mário Arruda, à Filipa Araújo, à 

Liliana Alves e à Mara Abranches por terem vindo partilhar as suas preocupações 

relativamente às alterações e ao alargamento de CAF’s e AAAF’s. Afirma que, tal como disse 

o senhor Mário Arruda, há alguma informação a circular online, ressalvando que se deve 

fomentar todas as participações cívicas, que é sempre um bom momento de cidadania ativa. 

Dá nota de que estão incluídas (na informação que circula online) algumas imprecisões que 

vale a pena esclarecer, como por exemplo dar-se nota que a Junta recebeu vários contactos, 

aproveitando, a vogal, esta reunião pública para dizer que o CAF de São Vicente, na realidade, 



 
já é da Junta de Freguesia do Lumiar e está indicado  (na informação online) como sendo 

fruto da alteração, mas não, ele vai manter-se; o que a Junta está a fazer é precisamente o 

contrário, está a alargar aquilo que é o serviço de AAAF’s e CAF’s da Junta de Freguesia do 

Lumiar. A vogal explica que as Componentes de Apoio à Família, quer seja em Jardim de 

Infância, que se chama AAAF, quer seja em primeiro ciclo, que se chama CAF, são uma 

contratualização, neste momento naqueles que não são geridos diretamente pela Junta, entre 

a Junta de Freguesia e outras entidades. Na realidade, explica, eles são uma competência 

própria da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Junta de Freguesia assina com a CML um 

contrato por delegação de competências. Só a partir desse momento é que competência é 

legalmente da Junta de Freguesia do Lumiar. Acontece, e responde aos timings, que (os 

fregueses) têm razão. Agradece a nota e aproveita também nesta reunião pública para 

lamentar, mas informa que a Junta ainda não tem as competências delegadas para o próximo 

ano letivo, porque o contrato de competências que estava em vigor termina no dia 31 de 

julho, na prática no dia 29 porque é o último dia útil do mês. Acrescenta que, na realidade, o 

executivo no dia 6 do mês de julho não tinha ainda sequer a minuta do próximo contrato de 

delegação de competências. Nessa altura, admite a vogal, o executivo já estava em reuniões 

informais, primeiro com os agrupamentos de escola, depois com as entidades com quem a 

Junta tem contratualizado o serviço, depois com as associações de pais e, agora, já com os 

coordenadores de estabelecimento. Portanto, a vogal compreende aquilo que é de bom tom 

e que faz sentido do ponto de vista da organização. Mas o que é certo, acrescenta, é que a 

Junta só tem formalmente essa competência, quando o contrato de delegação de 

competências for assinado. Afirma que, a partir do momento em que a Câmara Municipal de 

Lisboa diz à Junta que se vai avançar e apresenta a minuta para conhecimento da Junta, o 

executivo iniciou. Reforça que é verdade, que o timing não é aquele que o executivo queria 

que fosse, com certeza, para a CML também não é aquele que queriam que fosse, mas não 

foi possível obter a confirmação antes. Como a vogal Joana Barata Lopes costuma dizer, em 

última análise, sendo uma competência própria de CML, podia, inclusive, a CML decidir, 

mas não o fez, criar uma empresa municipal para gerir diretamente AAAF’s e CAF’s. Para a 

vogal, esta coisas não são de somenos importância; há uma base legal, até porque vem 

disposto em portaria aquilo que são as AAAF’s e CAF’s e, portanto, reforça a vogal, o 

executivo tem estado a trabalhar com a CML para garantir o melhor serviço possível.  



 
Dito isto, a vogal Joana Barata Lopes, diz que a Junta já reuniu, no caso falou-se sobretudo 

da Escola Nuno Cordeiro Ferreira, que tem a Educar a Sorrir, sendo que ainda há duas outras 

entidades: A Lisboa Ginásio Clube e a AJEC. A vogal explica, e porque houve uma mãe, a 

Liliana Alves, que pôs em causa se a Junta as teria apoiado, pelo que esclarece que, em 

primeiro lugar, nada move a Junta contra nenhuma das entidades; aquilo que foi feito foi 

uma apreciação global, sendo que a Junta tem algumas queixas, havendo pais que, ao 

contrário dos que se manifestaram na reunião, entendem que aquele não é o melhor serviço 

prestado, não querendo a vogal entrar por essa discussão. Esclarece que à Junta cabe garantir 

que o serviço que é contratualizado, quer dizer, que a Junta paga a essas três entidades, é o 

melhor serviço possível.  

Aquilo que a Junta constatou foi que, acrescenta a vogal, a homogeneização do serviço, ou 

seja, garantir que cada criança do Lumiar que frequenta AAAF e CAF tem direito à mesma 

qualidade de serviço é uma obrigação da Junta, e é isso que o executivo quer fazer, e é isso 

que é feito com o alargamento, porque a partir do alargamento será a Junta a responder 

diretamente por aquilo que se passa em tempo de CAF e AAAF dentro da escola, sem que 

haja um intermediário, explica.  

A vogal evoca, como exemplo e como dizia a senhora Liliana Alves, na ideia de que a Junta 

não pudesse ter apoiado a Educar a Sorrir relativamente à Escola Nuno Cordeiro Ferreira; 

informa que há um montante estimado no protocolo só atribuído a esta Escola de 34. 837€ 

(trinta e quatro mil oitocentos e trinta e sete euros), mais as receitas próprias dessa Escola. 

Portanto, explica, a Junta transfere diretamente o dinheiro que vem da CML. Para Joana 

Barata Lopes, quer também isto dizer que não existe um ganho, a Junta não está a tentar 

ganhar dinheiro com este alargamento, ma sim está a tentar otimizar recursos. Falando em 

otimização e recursos, a vogal dá o seguinte exemplo: para um freguês do Lumiar que tenha 

uma criança a frequentar o CAF de São Vicente, que é da Junta de Freguesia do Lumiar, e 

que tenha uma criança a frequentar o JI (Jardim de Infância) do Lumiar, que não era gerido 

diretamente pela Junta, agora passa a poder usufruir de descontos de irmãos, porque na 

otimização de recursos isso também significa que o serviço é gerido pelo mesmo, permitindo 

a toda a gente melhorar o serviço, porque se tem uma visão global daquilo que é feito.   

Mais informa a vogal Joana Barata Lopes, e isso foi transmitido às entidades, e daquilo que 

a Junta sabe, pelo coordenador do estabelecimento Lisboa Ginásio Clube, que já fez saber a 



 
todos os seus funcionários que a Junta de Freguesia do Lumiar está disponível para os 

acolher, para trabalhar com a Junta, quer do ponto de vista de não ser deixado ninguém 

desamparado, quer do ponto de vista daqueles que já lá estão e querem fazer o 

acompanhamento, porque já conhecem as crianças. No entanto, sublinha a vogal que não 

sabe quais são as condições contratuais em que eles estão nas várias entidades, acrescentando 

que a Junta irá fazer a proposta que costuma fazer do ponto de vista da contratação pública 

a que está obrigada e que são feitos nos outros serviços que a Junta de Freguesia tem. 

A vogal diz ainda compreender a ansiedade que este tipo de mudanças provoca. A Escola 

Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, da qual três mães falaram, há quatro anos também trocou, 

gerando, portanto, também ansiedade na altura. A vogal refere que, a Escola não tem 

Associação de Pais, mas que reuniu com um conjunto de mães, em representação dos pais, 

tendo-se a Junta disponibilizado para responder a todas as questões que cheguem via e- mail 

e acrescenta que, no início do próximo ano letivo o Núcleo da Educação reunirá com os 

encarregados de educação, sendo que o CAF e AAAF começam a funcionar no dia um de 

setembro, naturalmente que é o que decorre do contrato de delegação de competências e, 

portando, afirma a vogal, aquilo que foi falado com as várias entidades, ou seja, 

agrupamentos, coordenadores de estabelecimentos e as associações de pais, é que todas as 

questões que tenham até lá as façam chegar até à Junta de Freguesia e a Junta entrará em 

contacto para que haja sempre diálogo aberto. Para além disso, a vogal diz que a irá ser feita 

a apresentação das programações da Junta e das suas equipas de monitores, antes do dia um 

de setembro, ressalvando que nesse dia estará a funcionar (o CAF e AAAF). A vogal, 

compreendendo a ansiedade que esta mudança provoca, assegura que o bem-estar das 

crianças é a maior preocupação da Junta, estando convicta que, no final do próximo ano 

letivo, quando estiver a ser feito o balanço do mesmo, estarão todos satisfeitos com a 

transição que agora vai ser feita, conclui. 

Tem a palavra o Senhor Presidente que afirma que o executivo tem todo o gosto em ouvir 

os fregueses e, particularmente, os pais que têm crianças nos estabelecimentos escolares, 

sendo a opinião dos pais muito importante. Acrescenta que o executivo tem em conta aquilo 

que é uma transição que, como qualquer mudança, gera algum desconforto, assegurando que 

o executivo estará presente para encontrar a melhor solução para que tudo corra pelo melhor, 

tal como foi aflorado pela vogal Joana Barata Lopes. Em relação ao timing diz o Presidente 



 
que poderia ter sido feito com outro tempo, mas, infelizmente, afirma, o executivo não tinha 

a informação que garantisse a manutenção do modelo e, portanto, assim que a Junta o teve 

foi quando se encetaram as reuniões. 

O Presidente afiança que o intuito do executivo é prestar o melhor serviço possível, reduzir 

assimetrias que existam, uniformizar os horários. Tanto quanto o Presidente sabe, havia lugar 

ao pagamento de alguns suplementos para visitas, para saídas dos CAF’s e AAAF’s que, de 

facto, não estão previstos no protocolo firmado e, portanto, o intuito do executivo é 

regularizar toda a situação, fazendo com que a transição seja o mais suave possível. E, tal 

como já foi dito, os monitores que quiserem vir colaborar com a Junta, são muito bem-

vindos. 

O Presidente responde, agora, à questão trazida pelo senhor Adérito Matos, que tem que ver 

com a interrupção, há longo tempo, das obras do parque de rebocados da EMEL, junto à 

Rua Manuel Valadares, e que tem gerado um enorme desconforto e que, segundo o 

Presidente, também para o executivo é uma situação que carece de resolução rápida. Informa 

que esta é uma matéria que também foi alvo de uma petição pública; a Junta já ouviu os 

fregueses em Assembleia de Freguesia e, portanto, a situação está longe de estar como o 

todos gostariam que estivesse, refere o Presidente. 

  O Presidente informa que a obra tinha como intuito a construção de um parque de 

rebocados da EMEL, coisa que nunca foi da concordância do executivo, informando que, 

ainda antes das eleições, não era aquele o local que entendiam adequado para uma 

infraestrutura do género; o que o executivo entendia que deveria ser algo para fruição dos 

fregueses. Mais informa que o empreiteiro abandonou a obra, tendo ficado no estado em 

que estava à época.  

Ainda sobre esta matéria do parque de rebocados da EMEL, o Presidente explica que a obra 

foi recuperada pela CML, portanto, era uma obra da EMEL que a CML está a recuperar, 

sendo que a pressão do executivo vai no sentido de resolver, desde já, aquilo que é a 

componente viária; conclui, portanto, a parte viária para que, precisamente, os tais problemas 

que foram mencionados pelo senhor Adérito Matos, do estacionamento, da circulação, 

possam ser resolvidos o mais depressa possível e depois, então, em relação ao “miolo”, 

conforme refere o Presidente, ou seja, ao conteúdo do espaço, o estacionamento não é a 

melhor solução, segundo o executivo, tendo havido já uma concordância, por parte da CML, 



 
para encontrar uma solução alternativa que passa por envolver novamente os fregueses na 

tomada de decisão, eventualmente para encontrar que tipo de equipamento é que lá se pode 

colocar (cultural, desportivo, intergeracional, como exemplos dados pelo Presidente). 

Adicionalmente há, segundo o Presidente, uma componente que não pode ser ignorada que 

é a questão dos resíduos e do lixo que se foi acumulando naquela zona que tem que ver com 

o facto de o recinto estar vedado, sendo que o Presidente informa que já estão a ser 

desenvolvidos esforços, há algum tempo, junto da CML no sentido de essa limpeza poder 

acontecer. 

O Presidente afirma que gostaria de ter uma resposta clara sobre quando é que a situação se 

resolve, mas, infelizmente, refere, que não está diretamente nas competências da Junta e, 

nesse sentido, é necessário encontrar uma maneira de alguma forma pressionar para que a 

situação se resolva o mais atempadamente possível, e devolver o espaço aos cidadãos.  

O Presidente dirige-se diretamente ao senhor Adérito, lamentando não ter uma resposta 

concreta, mas a situação é a que o Presidente relatou, reforçando que não está esquecida, o 

executivo não está desatento. Acrescenta que houve uma série de prazos legais que tiveram 

que decorrer para que a CML pudesse ir ver a obra, afirmando que a situação não está 

esquecida. 

Entretanto, uma das freguesas inscritas na reunião interpela o Presidente e questiona se a 

decisão sobre a Educar a Sorrir já está tomada pelo executivo. Pergunta que peso terá a 

opinião dos pais presentes nesta reunião; a onde vai levar a reunião para manter o Educar a 

Sorrir na escola dos filhos, perguntando se não vai dar em nada? 

O Presidente responde à freguesa que não quer entrar em diálogo e explica que esta reunião 

não é por causa da situação da Educação, explicando que se trata de uma reunião de Junta, 

aberta, na qual o executivo ouve os seus fregueses, sendo esse o motivo da reunião. 

Acrescenta que, como já foi dito, a forma como a assunto foi tratada envolveu as entidades 

apropriadas. 

O Presidente dá como encerrada a participação do público, dizendo que é uma parte da 

reunião muito importante e que o executivo gosta de ouvir as pessoas e aquilo que são as 

suas perspetivas, mesmo quando não concordam com o executivo, porque o público pode  



 
 

trazer uma nova perspetiva que possa contribuir para a tomada de decisão, sendo também 

esse o objetivo de ouvir os fregueses, seja por este canal, seja pela participação na Assembleia 

de Freguesia, seja através dos diversos canais da Junta (e-mail, telefone). 

O Presidente agradece a todos a participação e lamenta que, apesar de um número elevado 

de inscrições, as pessoas não terem estado presentes. 

Findo este ponto, o Presidente avança a reunião, passando à ordem de trabalhos. 

Ponto 2– Atas 

2.1 Aprovar as Atas - Consulta de atas na pasta partilhada no Google Drive - atas por 

aprovar (Atas n.13; 14; 15; 16; 17; 18 e 19) 

 

 

 

Ponto 3 – Proposta subscrita pelo Presidente Ricardo Mexia 

3.1. Aprovar a Proposta n.º 463 - Concordar com a petição intitulada “Pela Expansão da 

Rede do Metropolitano de Lisboa de Telheiras a Carnide”, que exige que: seja suspenso o 

projeto da linha circular, bem como todos os procedimentos em curso para a sua 

concretização; sejam utilizadas as verbas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR) ou no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) em vigor entre 2021 e 2027 para encetar 

com celeridade todos os procedimentos necessários para a ligação da linha verde (cujo 

término se efetua atualmente em Telheiras) à linha azul, algures no território ocupado pela 

Junta de Freguesia de Carnide. (Proposta n.º 463) 

 

 

 

 

 

Aprovadas por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

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)  

 

 

4.3. Deliberação n.º 464/2022 - Aprovar a libertação referente ao quarto ano, de 15% do 

valor da caução prestada pela sociedade Obras Moderadas - Construções e Remodelações, 

Lda., relativo ao Ajuste Direto N.º 55/2016 (Pavilhão “Open Play” Alto da Faia), no valor 

de € 1.921,50 (mil novecentos e vinte e um euros e cinquenta cêntimos). (Proposta n.º 464) 

 

 

4.4. Deliberação n.º 465/2022 - Aprovar a adjudicação tendente à celebração de 15 (quinze) 

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 assegurar a 

execução da monitorização de atividades e crianças - MONITORES PROGRAMA JUNTA-

TE AO VERÃO (AGOSTO), a celebrar com as pessoas referidas na tabela infra, com um 

montante total de despesa de € 12.000,00, a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, 

de acordo com a seguinte repartição: 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
Nome Valor 

Cristiano Alberto das Dores Pinto 800 € 

Inês Filipa Gomes da Silva 800 € 

Ana Margarida Costa Pinto 800 € 

Igor Patrício Correia Varela 800 € 

Erica Catarina Vieira Fernandes 800 € 

Diana Marques Baião 800 € 

Ângela Lourenço Lopes 800 € 

João Pedro Alves Pinto Cortezão 800 € 

Vânia Rita Perdigão dos Santos 800 € 

Alexandre Miguel Guerreiro 

Correia 

800 € 

Francisco Miguel Silvestre Bagulho 

Costa Santos 

800 € 

Joana Rita Pereira Afonso 800 € 

Naomy da Costa Renner 800 € 

Olson Nick Lopes Baticã Ferreira 800 € 

Mariana Isabel Fialho Garcia Pulido 800 € 

 12000 € 

(Proposta n.º 465) 

 

 

 

Ponto 5 – Proposta subscrita pelo Vogal José Silva Pinto 

Aprovada por unanimidade 



 
5.1. Deliberação n.º 466/2022 - Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de Junho de 

1893, para apoio às atividades desportivas do desenvolvimento da modalidade de 

Basquetebol - época 2021/2022 (4ª tranche), pelo montante de € 4.000,00 (quatro mil euros). 

(Proposta n.º 466) 

 

 

 

5.2. Deliberação n.º 467/2022 - Atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento das 

coletividades para pagamento aos monitores das diversas modalidades, referente ao mês de 

junho de 2022, no valor de 4.590,00€ (quatro mil quinhentos e noventa euros), de acordo 

com a tabela infra: 

Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

Karaté 180,00 € 

Xadrez 180,00 € 

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol 360,00 € 

Clube Atlético Alta de Lisboa Judo 180,00 € 

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kikboxing 360,00 € 

Académico Clube de Ciências Futsal 360,00 € 

Centro Social da Musgueira - Mediateca 
Futsal 180,00 € 

Voleibol 180,00 € 

Recreativo Águias da Musgueira Boxe e Futebol 11 720,00 € 

Sporting Clube de Portugal Ténis de Mesa 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Basquetebol 540,00 € 

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Andebol 270,00 € 

Judo Clube de Lisboa Judo 180,00 € 

   TOTAL 4.590,00 € 

(Proposta n.º 467) 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

 

 

5.3. Deliberação n.º 468/2022 - Atribuição de subsídio ao Académico Clube de Ciências, 

para apoio às atividades desportivas do desenvolvimento da modalidade de Futsal - época 

2021/2022 (4ª tranche), pelo montante de € 3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º 468) 

 

 

 

5.4. Deliberação n.º 478/2022 - Adjudicar à entidade “RCICOM,S.A.”, locadora, 

tendente à celebração de 1 (um) de contrato de aquisição de serviços de Renting operacional 

de uma viatura ligeira de mercadorias e respetivos serviços associados, por ajuste direto, (AD 

111/2022), pelo período de 48 meses, de 1 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2026, limitado 

ao valor máximo de até €14.323,68 (catorze mil trezentos e vinte e três euros e sessenta e 

oito cêntimos), correspondente a uma renda mensal de € 298,41 (duzentos e noventa e oito 

euros e quarenta e um cêntimos) a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, sendo o 

fornecedor do veículo, a empresa Gilauto – Auto. Maq. Equip. S.A. (Proposta n.º 478) 

 

 

 

5.5. Deliberação n.º 479/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de aquisição de serviços para Reparações no Elevador da Escola sita na Rua 

José Cardoso Pires – Alto do Lumiar, (Elevador 1 -Único), por ajuste direto, pelo preço de 

€ 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 a entidade SCHINDLER – Ascensores e 

Escadas Rolantes, S.A., NIPC: 502 353 740. (Proposta n.º 479) 

 

 

Ponto 6 – Proposta subscrita pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

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


 
6.1. Deliberação n.º 469/2022 - Disponibilizar verba para a aquisição de serviços relativos 

à Colónia de Férias da Fundação “O Século”, no valor máximo de € 1.000,00 (mil euros) 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 469) 

 

 

6.2. Deliberação n.º 470/2022 - Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe 

melhor identificada na proposta anexa, no valor de € 915,00 (novecentos e quinze euros), no 

âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento de renda em habitação privada. 

(Proposta n.º 470) 

 

 

 6.3. Deliberação n.º 471/2022 - Atribuir apoio financeiro ao Centro Social da Musgueira 

(NIF 500954445) no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) para apoio à realização 

do Campo de Férias da Mediateca e de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) para apoio à 

realização da Colónia de Praia do Jardim de Infância e do ATL, totalizando um apoio 

financeiro no valor total de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). (Proposta n.º 471) 

 

 

 

 

6.4. Deliberação n.º 472/2022 - Aprovar adjudicação tendente à celebração de sete 

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 das 

CAF (“CAF”), funcionamento do Programa “Junta-te ao Verão” (“JAV”) e atividades 

artísticas do CAF BCV, durante o mês de julho, a celebrar com as pessoas referidas na tabela 

infra, com um montante total de despesa de € 4.200,00, a que acresce IVA, se devido, à taxa 

legal em vigor, de acordo com a seguinte tabela: 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Propostan.º 472) 

 

 

 

Ponto 7– Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 

7.1. Deliberação n.º 473/2022 - Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio administrativo e secretariado do Executivo 

da Junta de Freguesia para o período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2022, com um 

montante máximo de despesa de € 4.800, acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor 

e convidar Sara Vanessa dos Santos e Almeida a apresentar proposta conforme caderno de 

encargos. (Proposta n.º 473) 

 

 

Nome Funções Valor 

Adriana Filipa Vieira Semedo JAV 800 € 

Miriam Sculco JAV 400 € 

Andreia Elisandra  

Rebelo Tavares 

CAF 800 € 

Joana Matozeiro Machado Nogueira CAF 600 € 

Telma Sofia Ramos Pereira CAF BCV 600 € 

Rafael Tavares Barreto CAF BCV 600 € 

Daniel do Nascimento Viana CAF BCV 400 € 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 7.2. Deliberação n.º 474/2022 - Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio à atividade de licenciamento de ocupação do 

espaço público e venda ambulante para o período de 16 de agosto a 31 de dezembro de 2022, 

com um montante máximo de despesa de € 6.300, acrescido de IVA, se devido, à taxa legal 

em vigor, e convidar José Paulo Alves Ambrósio, a apresentar proposta conforme caderno 

de encargos. (Proposta n.º 474) 

 

 

 7.3. Deliberação n.º 475/2022 - Aprovar a adjudicação de contrato de aquisição de serviços 

de apoio informático e logístico, de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2022, pelo 

montante global de € 4.000,00 acrescido, se devido, de IVA à taxa legal em vigor, por 

procedimento de ajuste direto simplificado a Amadeu Alves Baião. (Proposta n.º 475) 

 

 

 

7.4. Deliberação n.º 476/2022 - Aprovar a integração da formanda Andreia Filipa Parente 

Pedroso Bernardes em programa de formação prática em contexto de trabalho nos serviços 

da Junta de Freguesia do Lumiar; 

Aprovar a minuta de protocolo a celebrar para o efeito, nos termos propostos. (Proposta 

n.º 476) 

 

 

7.5. Deliberação n.º 477/2022 - Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de assessoria técnica do Órgão Executivo da Junta de 

Freguesia para o período de 16 de agosto a 31 de dezembro de 2022, com um montante 

máximo de despesa de € 6.300, acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, e convidar 

Margarida Albuquerque Teixeira de Fezas Vital Condeixa,  

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 a apresentar proposta conforme caderno de encargos. (Proposta n.º 477) 

 

 

 

Findo o período de deliberações, a reunião segue para o ponto das Informações. 

 

9 – Informações 

Secretário José Silva Pinto 

Informa que a linha dedicada que vai permitir ligar aos sistemas novos no datacenter deve ser 

instalada da data da presente reunião a oito dias, sendo que, a partir daqui, vai-se despoletar 

todo o processo que a Junta tem desenhado e rapidamente irá ter-se o software instalado. O 

Secretário espera que não se falhe na data e afirma que está muito contente, acrescentando 

que recebeu a informação ainda durante a reunião. 

O Presidente agradece a intervenção e a partilha do Secretário José Silva Pinto e afirma que 

para a Junta é muito importante porque há uma série de serviços e funções que dependem 

dessa progressão, concluindo que é uma excelente notícia. 

Vogal Ana Beatriz Nunes 

Começa por congratular o Secretário José Silva Pinto, sublinhando que são muito boas 

notícias para todos os departamentos. 

Partilha a sua participação na reunião realizada pela senhora vereadora Laurinda Alves 

relativamente à reformulação da resposta de apoio alimentar na cidade de Lisboa, na semana 

que antecedeu a presente reunião, partilhando também a sua participação no fórum do grupo 

comunitário da Alta de Lisboa, onde a Junta tem marcado presença.  

Finalmente, dá nota da apresentação no dia 16 de julho, na Biblioteca Orlando Ribeiro, do 

último espetáculo deste ano letivo do Centro de Artes e Formação, que contou com casa 

cheia. Chamava-se EXPRESS’ARTE e fundiu as três artes que são muito trabalhadas no 

Centro de Artes e Formação, que tem uma grande componente social e, no fundo, as artes 

são um veículo de resolução de algumas questões sociais, afirma. Neste seguimento, 

parabeniza as crianças e os utentes do Centro de Artes e Formação, porque, de acordo com 

Aprovada por unanimidade 



 
a vogal, são incríveis em tudo o que fazem, considerando que devem estar todos muito 

orgulhosos deles, as suas famílias e os profissionais da Junta por levarem a cabo mais um 

espetáculo.   

Presidente Ricardo Mexia 

Informa que irá estar ausente, e a vogal Carla Sequeira também, e que emitirá despacho no 

sentido do Secretário José Silva Pinto ser o substituto legal do Presidente, durante o período 

até ao final do mês de julho.  

Dá também nota de que, após a reunião pública, haverá reunião da Comissão Social de 

Freguesia, que é também um órgão muito importante, sublinha.  

Aproveita para saudar a situação do CineConchas que contou com três fins-de-semana, 

sendo a Junta parceira. Informa que a situação acabou por se resolver. Isto porque houve 

algumas questões conexas com o estado de contingência que tem que ver com a classificação 

da Quinta das Conchas como área parcialmente florestal, afirmando que a zona onde o 

CineConchas decorre não tem essas características e, portanto, foi possível, através do 

esforço de diversas entidades, reconhecendo o esforço quer da parte do Senhor Vereador 

Ângelo Pereira, quer da parte da Direção Municipal  de Proteção Civil, quer ainda da parte 

do Regimento de Sapadores de Bombeiros, havendo uma múltipla disponibilidade para que 

as coisas pudessem funcionar, tendo como mira a proteção de todos e minimizar os riscos. 

Para o Presidente, o facto do evento decorrer a partir das 21h45 acabou por ser um período 

de menor risco, precisamente para a situação dramática que se foi assistindo durante a 

semana, seja do ponto de vista dos incêndios, seja também do ponto de vista das 

temperaturas elevadas e seu enorme impacto na saúde das pessoas. 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

Agradece ao Senhor Presidente, porque sabe que se esforçou pessoalmente muitíssimo para 

que o CineConchas se realizasse. Congratula-se por ter acontecido e reforça o agradecimento 

pelo empenho pessoal e afincado do Presidente para que o evento se realizasse.  

Dá conta de que o Núcleo da Cultura terminou uma série de atividades que se realizaram no 

Museu Nacional do Traje, apoiados também pelo Núcleo de Ação Social e pela colega, a 

vogal Ana Beatriz. Informa que houve uma atividade que ficou ao encargo da Dra. Graça 



 
Lucena, fisioterapeuta. Segundo a vogal foram, uma vez por mês, uma série de atividades 

dirigidas a mães e bebés, levando mães ao museu e também a sessões de, por exemplo, 

relaxamento, meditação. Considera que foi um conjunto muito interessante da oferta cultural 

da freguesia, mas também de saúde e bem-estar. Congratula-se e informa que foi um sucesso, 

acrescentando que este criar de público é algo que demora, como todos os que trabalham na 

Cultura entendem, e foi um crescendo tendo terminado bem, segundo a vogal.  

Por fim, informa que uma parte da Comunicação terminou o levantamento dos espaços 

culturais e dos espaços de jardim para que seja possível dá-los a conhecer e trazer mais 

atividades para a freguesia do Lumiar. Este portfólio com fotografias, dimensões e 

equipamentos foi terminado e já está disponível para distribuição, conclui. 

Presidente Ricardo Mexia 

Chegada ao fim a ordem de trabalhos, agradece a todos a participação, seja aos membros da 

Junta, a todos os funcionários que permitiram que fosse possível a realização da reunião, e a 

todos os fregueses que tomaram a palavra no início da reunião. Endereça também um abraço 

para a vogal Carla Sequeira, no sentido de que tudo corra pelo melhor.  

Recorda que estas reuniões abertas são tipicamente a última reunião de cada mês e informa 

que a próxima reunião não será no último dia do mês, mas no dia subsequente. Informa, 

portanto, que em agosto não haverá, mas haverá no dia 1 de setembro. 

 

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

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 18 de julho de 2022. 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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