
 
 

ATA N.º 31/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 1 de agosto de 2022 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia do 

Lumiar, em Reunião via zoom, na 31ª 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 – Proposta subscritas pela Vogal Joana Barata Lopes 

1.1. Deliberação n.º 480/2022 - Aprovar a 9ª alteração ao orçamento, 5ª alteração ao PPI e 

7ª alteração ao PPA. (Proposta n.º 480) 

Aprovada por unanimidade 

 

1.2. Deliberação n.º 481/2022 - Adjudicar à empresa CSH – Comércio serviço higiene 

(NIPC 504346091) para aquisição de produtos de limpeza para a sede e valências da JFL, 

pelo preço de 1.237,79 (mil duzentos e trinta e sete euros e setenta e nove cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 481) 

 

 

1.3. Deliberação n.º 482/2022 - Adjudicar à empresa Decathlon Portugal (NIPC 

503074586) para aquisição de trampolim no âmbito do Programa Junta-te ao Verão – Agosto 

2022, pelo preço de 348,00 (trezentos e quarenta e oito euros), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 482) 

Aprovada por unanimidade 

 

Aprovada por unanimidade 



 
 

1.4. Deliberação n.º 483/2022 - Autorizar o recrutamento em regime de mobilidade na 

categoria da Técnica Superior Rita Noronha Peres de Sousa Pinto Nolasco Palma, 

pertencente ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, com data e efeito a partir 

de 1 de setembro de 2022. (Proposta n.º 483) 

Aprovada por unanimidade 

 

1.5. Deliberação n.º 484/2022 - Autorizar disponibilização de verba para aquisição de 

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

valor máximo de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor, para o Núcleo de Educação e Juventude. (Proposta n.º 484) 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 2 – Proposta subscrita pelo Vogal José Silva Pinto 

2.1. Deliberação n.º 485/2022 - Adjudicar à empresa Construções Andral, Lda. (NIPC 

500072361) para reparação e conservação de Pérgula no Jardim Professor Francisco Caldeira 

Cabral, em Telheiras, pelo preço de € 4.459,98 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove 

euros e noventa e oito cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

485) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Deliberação n.º 486/2022 - Adjudicar à empresa Construções Andral, Lda. (NIPC 

500072361) para reparação e conservação de Varandins no Jardim Prof. Francisco Caldeira 

Cabral, pelo preço de € 2.405,27 (dois mil quatrocentos e cinco euros e vinte e sete cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 486) 

Aprovada por unanimidade 

 

2.3. Deliberação n.º 487/2022 - Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da Musgueira, 

para apoio às atividades desportivas do desenvolvimento da modalidade de Futebol 11 e 

boxe, pelo montante de € 4.000,00 (quatro mil euros). (Proposta n.º 487) 

Aprovada por unanimidade 

 

2.4. Deliberação n.º 488/2022 - Adjudicar à empresa FMH – Sociedade de Mediação 

de Seguros, Lda. (NIPC 503545109) para pagamento da apólice de seguro n.º 

0045.12.503125 referente à viatura Peugeot Travaller cuja matrícula: AD-89-CH, pelo preço 

de € 550,25 (quinhentos e cinquenta euros e vinte e cinco cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor (Proposta n.º 488) 

Aprovada por unanimidade 

 

2.5. Deliberação n.º 489/2022 - Adjudicar à empresa STROBOSOM, Lda. (NIPC 

505445166) para reparação da embraiagem da viatura Peugeot cuja matrícula: 79-BF-79, pelo 

preço de € 1.000,81 (mil euros e oitenta e um cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor (Proposta n.º 489) 

Aprovada por unanimidade 

 

 



 
 

 

Ponto 3 – Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 

3.1. Deliberação n.º 490/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

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

Junta de Freguesia para o período de 1 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, 

se devido, com Sara Vanessa dos Santos e Almeida (NIF 224193104). (Proposta n.º 490) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.2. Deliberação n.º 491/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de aquisição de serviços de apoio administrativo no âmbito das 

atividades de licenciamento, pelo período de 4 meses e meio, com um montante máximo de 

despesa de € 6.300, valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com José Paulo 

Alves Ambrósio (NIF 189785527). (Proposta n.º 491) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.3. Deliberação n.º 492/2022 - Adjudicar à empresa IdentPrint, Lda. (NIPC 513538682) 

para aquisição de impressora de cartões magnéticos para criação dos cartões de funcionários 

da Junta de Freguesia do Lumiar, pelo preço de € 845,01 (oitocentos e quarenta e cinco euros 

e um cêntimo), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 492) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

 



 
 

3.4. Deliberação n.º 493/2022 - Autorizar a abertura de procedimento de seleção de um 

Assistente Técnico para apoio administrativo na área de Recursos humanos, em regime de 

mobilidade entre órgãos ou serviços, na Bolsa de Emprego Público. (Proposta n.º 493) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.5. Deliberação n.º 494/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de aquisição de serviços de assessoria técnica ao Órgão Executivo 

da Junta de Freguesia do Lumiar, pelo período de 6 meses, com um montante máximo de 

despesa de € 6.300, valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com Margarida 

Albuquerque Teixeira de Fezas Vital Condeixa (NIF 194847756). (Proposta n.º 494) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.6. Deliberação n.º 495/2022 - Adjudicar à empresa INFOTESTE – Centro de Estudos 

e Diagnóstico Psicológico Computorizado, Lda. (NIPC 501748849), para aquisição de 

serviços especializados em psicologia organizacional, pelo montante unitário de 55 € ou 50 

€ por candidato avaliado, pelo preço de € 5.000,00 (cinco mil euros), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor (Proposta n.º 495) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.7. Deliberação n.º 496/2022 - Aprovar a abertura de procedimento tendente à celebração 

de um contrato de prestação de serviços de apoio na gestão do sistema de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores da Junta de Freguesia no ciclo de avaliação 2021/2022 e 

início do ciclo de avaliação 2023/2024, com um montante máximo de despesa de € 9.120, 

acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com a sociedade Cityhall, Consultoria 

Pública e Privada, Lda. NIPC 509.496.237). (Proposta n.º 496) 

Aprovada por unanimidade 

 



 
 

Ponto 4 – Proposta subscrita pelo Vogal Fernando Baião 

4.1. Deliberação n.º 497/2022 - Adjudicar à empresa Victor Silva, Lda. (NIPC 515245852) 

para reparação da viatura de apoio 40-PF-98, pelo preço de € 947,10 (novecentos e quarenta 

e sete euros e dez cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 497) 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 5 – Proposta subscrita pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.1. Deliberação n.º 498/2022 - Aprovar as despesas que a utente Leonor Ribeiro teve com 

os óculos, correspondente ao montante de 224,00€ (duzentos e vinte e quatro euros). 

(Proposta n.º 498) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.2. Deliberação n.º 499/2022 - Atribuir apoio financeiro ao Núcleo Refood Telheiras (NIF 

510230881) no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) para apoio ao pagamento de 

despesas fixas de água e eletricidade. (Proposta n.º 499) 

 

 

5.3. Deliberação n.º 500/2022 - Aprovar a adjudicação à empresa Trans Serrano - Aventura, 

Lazer e Turismo, Lda. (NIPC 504600478) para aquisição de serviços relativos a seis noites 

de acampamento no Góis Camping para 20 utentes do CAF BCV e quatro elementos da 

equipa técnica que farão o acompanhamento da atividade, no valor máximo de € 630,00 

(seiscentos e trinta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor;  

Aprovar a disponibilização de verba para aquisição de refeições confecionadas, produtos e 

bens alimentares para confeção das refeições no acampamento para 20 utentes do CAF BCV 

e quatro elementos da equipa técnica que farão o acompanhamento da atividade,  

 

Aprovada por unanimidade 



 
 

durante sete dias e cinco refeições por dia, no valor máximo de € 1.200,00 (mil e duzentos 

euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 500) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.4. Deliberação n.º 501/2022 - Aprovar o Protocolo de Cooperação entre a Junta de 

Freguesia do Lumiar e a Associação Amigos Improváveis, a começar a 1 de setembro de 

2022 e terminar a 31 de agosto de 2023, nos termos da minuta do Protocolo de Cooperação 

junta à presente proposta como Anexo I e da qual faz parte integrante. (Proposta n.º 501) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.5. Deliberação n.º 502/2022 - Atribuir apoio financeiro à ASBIHP | Associação Spina 

Bifida e Hidrocefalia de Portugal (NIF 501740830) no valor de € 400,00 (quatrocentos euros) 

para apoio ao pagamento do campo de treino para a autonomia a um freguês da Freguesia 

do Lumiar. (Proposta n.º 502) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.6. Deliberação n.º 503/2022 - Aprovar a Carta de Compromisso entre a Junta de 

Freguesia do Lumiar, a Fundação Benfica e a GEBALIS – Gestão do Arrendamento de 

Habitação Municipal de Lisboa, E.M., S.A., nos termos da minuta da Carta de Compromisso 

junta à presente proposta como Anexo I e da qual faz parte integrante. (Proposta n.º 503) 

 

 

 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 



 
6 – Informações 

6.1 – Presidente: 

O Presidente informou que a Comissão de Avaliação reuniu no dia 18 de julho tendo 

aprovado o regulamento Ponderação Curricular permitindo assim realizar a próxima fase 

deste processo. 

O executivo deliberou reunir durante a próxima semana, para aprovação do Regulamento a 

apresentar à Assembleia de Freguesia. 

6.2 - Autorizações do Presidente a pedido da Vogal Joana Barata Lopes: 

 

Aquisição de pós coloridos para a Festa Final do JAV julho de dia 29 de julho de 2022, num 

montante máximo de 50€. 

Atribuição de apoio à Escola Básica 1 - Telheiras, consubstanciado na impressão dos livros 

de finalistas (1900 cópias a cores) dos alunos do 4º ano de escolaridade deste estabelecimento 

escolar, num montante total de 228€ (com IVA incluído). 

6.3- Vogal Carla Sequeira: 

A Vogal Carla Sequeira informou que os serviços de contabilidade suscitaram duvidas quanto 

à legalidade da opção dos serviços de RH de pagar subsídio de refeição aos eleitos. Tendo 

assim sido solicitado parecer do gabinete jurídico que constatou um aparente conflito ou 

contradição entre duas normas jurídicas, tendo, no entanto, concluído não haver sustentação 

legal para o pagamento do subsídio de refeição aos eleitos a meio tempo, devendo ser 

repostos os respetivos montantes pagos até à presente data. Neste contexto os serviços foram 

de imediato instruídos para que se procedesse à reposição por dedução conforme legislação 

em vigor. 

Informou que o funcionário Joaquim Pereira Martins se aposentou com data efeito 1 de 

agosto. 

 



 
 

Informou que de acordo com DL 51/2022 de 26/7 os vencimentos dos Assistentes Técnicos 

e dos Técnicos Superiores nas 1ª e 2ª posição remuneratória, serão alvo de aumento de 

vencimento com retroativos a 1 de janeiro 2022. 

Informou que foram recebidas 39 candidaturas para o concurso para Assistentes 

Operacionais da Educação 

Informou que foram enviados os ofícios de avaliação SIADAP aos funcionários tendo sido 

recebido cerca de 20 respostas com pedido de esclarecimentos que estão agora a ser 

analisados. 

 

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

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 1 de agosto de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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