
 
 

ATA N.º 33/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 16 de agosto de 2022 

 

Aos dezasseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniu via Zoom a Junta de 

Freguesia do Lumiar, na 33ª 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 – Atas 

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

aprovar (Atas nºs 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 – a ata 31 faltam as 

informações dos Vogais com exceção da Vogal Carla Sequeira) 

 

 

Ponto 2 – Proposta subscrita pela Vogal Joana Barata Lopes 

 

2.2. Deliberação n.º 530/2022 – Considerando que desde o início do ano não foi possível 

proceder ao lançamento dos salários, por os mesmos não aparecerem devidamente 

discriminados sendo todos juntos em ABONOS; Considerando que só agora foi possível 

discriminar os abonos, através de uma aplicação em Excel; Considerando que se verificaram 

algumas anomalias que urge corrigir, o que obriga a uma alteração orçamental, nos seguintes 

termos: 

a) 0101 

a. 010111 – Representação - - 4.100 € 

b. 01011304 – Membros dos órgãos autárquicos (sub. refeição) - + 4.100 € 

b) 0102 

a. 010112 – Suplementos e prémios - + 350 € 

b. 01011301 – Pessoal dos quadros (sub. refeição) - - 350 € 

c) 0203 

a. 01010401 – Pessoal em funções - + 4.200 € 

Adiado 



 
b. 01010404 – Recrutamento de pessoal - - 400 € 

c. 01011301 – Pessoal dos quadros (sub. refeição) - - 300 € 

d. 01011401 – Pessoal dos quadros (sub. férias/Natal) - - 3.500 € 

d) 0404 

a. 01011301 – Pessoal dos quadros (sub. refeição) - - 400 € 

b. 01011401 – Pessoal dos quadros (sub. férias/Natal) - - 1.000 € 

c. 010202 – Horas extraordinárias – + 1.000 € 

d. 010303 – Subsídio familiar - + 400 € 

e) 0700 

a. 010202 – Horas extraordinárias – - 2.400 € 

b. 010211 – Subsídio de turno – + 2.000 € 

c. 010303 – Subsídio familiar - + 400 € 

 

Considerando que esta alteração, por efeitos da alteração da tabela salarial, ter de ser efetuada 

com data de registo de 15 de janeiro; Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Junta de Freguesia delibere: 

Aprovar a 10ª alteração ao orçamento. (Proposta n.º 530) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

2.3. Deliberação n.º 531/2022 – Aprovar a 11ª alteração ao orçamento, 6ª alteração ao PPI 

e 8ª alteração ao PPA. (Proposta n.º 531) 

 

 

 

2.1. Deliberação n.º 529/2022 – Aprovar proposta de criação do “Lumiar Jovem – 2º 

ciclo”, relativa ao ano letivo 2022/2023. (Proposta n.º 529) 

Aprovada por unanimidade 

com alteração dos valores 

propostos pela vogal, bem 

como do nome proposto 

para o projeto. 

  

Aprovado por unanimidade 



 
 

Ponto 3 – Proposta subscrita pelo Presidente Ricardo Mexia 

3.1. Deliberação n.º 524/2022 – A Junta de Freguesia do Lumiar tem vindo a realizar um 

conjunto de diligências no sentido de regularizar todo o processo de avaliação do 

desempenho dos trabalhadores; Nesta sede, foi identificada a situação do trabalhador 

António Fernando Marinho Teixeira, o qual acumulou 10 pontos com a avaliação do ciclo 

de 2017/2018; De acordo com n.º 7 do artigo 156.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, na sua atual redação – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ou LTFP –, o 

trabalhador tem direito à alteração obrigatória da sua posição remuneratória, com efeitos a 

01/01/2019; Por sua vez, a Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento de 

Estado para 2018 - LOE2018) autorizou as alterações obrigatórias de posição remuneratória, 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º, e a Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro (Lei do Orçamento 

de Estado para 2019 - LOE2019), mantém esse direito aos trabalhadores, conforme 

estabelecido no n.º 2 do seu artigo 16.º; O pagamento dos acréscimos remuneratórios 

decorrentes da alteração de posição remuneratória é realizado de acordo com o faseamento 

previsto no n.º 2 do artigo 16.º da LOE2019, articulado com n.º 8 do artigo 18.º da LOE2018; 

Aos trabalhadores das carreiras gerais e revistas, deve ser garantido acréscimo mínimo de 28 

€, em conformidade com a Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, aquando da 

primeira alteração de posição remuneratória após a transição; Tratando-se de uma alteração 

jurídico-funcional da situação profissional do trabalhador, motivada pela alteração da sua 

posição remuneratória, a mesma deve ser reduzida a escrito, face ao disposto na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 40.º da LTFP; Este acréscimo remuneratório foi previsto em orçamento. 

Assim, propõem-se aprovar a alteração de posição remuneratória do trabalhador António 

Fernando Marinho Teixeira, em conformidade com o n.º 7 do artigo 156.º da LTFP, e de 

acordo com a tabela abaixo, e com retroativos a 1 de janeiro de 2019, em conformidade com 

o disposto no n.º 8 do artigo 156.º da LTFP e com o faseamento previsto no n.º 2 do artigo 

16.º da LOE2019, articulado com o n.º 8 do artigo 18.º da LOE2018: 

Trabalhador 

Carreira/ 

Categoria 

Total 

Pontos 

Posição Atual 

(à data de 2019) 

Posição Após 

Alteração (à 

data de 2019) 



 
António Fernando 

Marinho Teixeira 
AO 10 4.ª – 635,07€ 5.ª – 683,13€ 

 

Comunicar ao trabalhador da alteração de posição remuneratória através do envio de ofício, 

onde constam os pontos detidos, por ano e com a sua fundamentação. (Proposta n.º 524) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

3.2. Deliberação n.º 525/2022 – Considerando, as diligências realizadas pela Junta de 

Freguesia, no sentido de regularizar todo o processo de avaliação do desempenho dos 

trabalhadores; A trabalhadora Paula Cristina Amaral dos Santos rececionou a nossa 

comunicação datada de 15/07/2022, com informação de pontos decorrentes da avaliação do 

desempenho e a possibilidade de realizar a avaliação do biénio 2019/2020, por ponderação 

curricular, à qual não deu resposta; A trabalhadora acumulou à data, com o ciclo de avaliação 

2019/2020, 12 pontos; De acordo com n.º 7 do artigo 156.º do Anexo da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, na sua atual redação – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – LTFP, 

a trabalhadora tem direito a alterar, obrigatoriamente, a sua posição remuneratória, com 

efeitos a 01/01/2021; Os acréscimos remuneratórios foram previstos em orçamento; 

Tratando-se de uma alteração jurídico-funcional da situação profissional do trabalhador, 

motivada pela alteração da sua posição remuneratória, a qual deve ser reduzida a escrito, face 

ao preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo 40.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

Assim, propõem-se aprovar a alteração de posição remuneratória da trabalhadora Paula 

Cristina Amaral dos Santos, em conformidade com o n.º 7 do artigo 156.º da LTFP, e de 

acordo com a tabela abaixo e com retroativos a 01 de janeiro de 2021, em conformidade com 

o n.º 8 do artigo 156.º da LTFP: 

Trabalhadora 
Carreira/ 
Categoria 

Total 
Pontos 

Posição 
Atual (à data 

de 2021) 

Posição Após 
Alteração (à 
data de 2021) 

Posição Após 
Alteração (à data 

de 2022) 

Paula Cristina Amaral 
dos Santos 

Assistente 
Técnico/Coordenador 

Técnico 
12 1.ª – 1.153,44€ 2.ª – 1.308,37€ 2.ª – 1.320,15€ 

 



 
Comunicar à trabalhadora a alteração de posição remuneratória conforme minuta de ofício 

em anexo, onde constam os pontos detidos, por ano e com a sua fundamentação. (Proposta 

n.º 525) 

 

 

Ponto 4 – Proposta subscrita pelo Vogal José Silva Pinto 

4.1. Deliberação n.º 517/2022 - Adjudicar à empresa Generali Seguros, SA. (NIPC 

500940231) para pagamento de Seguro automóvel do veículo utilizado no Porta a Porta, pelo 

preço de € 368,49 (trezentos e sessenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 517) 

 

 

4.2. Deliberação n.º 518/2022 - Adjudicar à empresa PMC – Importação Comércio e 

Importação, Lda. (NIPC 510 304 338) para aquisição de materiais para reparação e 

manutenção dos edifícios da JF Lumiar, pelo preço de € 4.710,55 (quatro mil setecentos e 

dez euros e cinquenta e cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta 

n.º 518) 

 

4.3. Deliberação n.º 519/2022 - Adjudicar à empresa Bernardino Caetano & Costa, Lda. 

(NIPC 500044856) para aquisição de Gerador para soldadura, pelo preço de € 585,00 

(quinhentos e oitenta e cinco euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

519) 

 

4.4. Deliberação n.º 520/2022 – Aprovar a cedência a título gratuito do pavilhão do Alto 

do Lumiar, à Associação Percursos – Ensino e Formação Psicossocial (NIPC 504620193) 

para lecionar a disciplina de Educação Física, de setembro de 2022 a março de 2023. 

(Proposta n.º 520) 

 

Aprovada por unanimidade 

Adiada 

Aprovada por unanimidade 

Retirada 

Aprovada por unanimidade 



 
 

4.5. Deliberação n.º 528/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços para a limpeza para as Escolas da Freguesia do Lumiar, 

por ajuste direto (AD 116/2022), com um montante máximo de despesa de até € 22.540,00 

(vinte e dois mil quinhentos e quarenta euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, 

convite à seguinte entidade: Alves e Mendes Gomes, Lda. (NIPC: 513524169). (Proposta 

n.º 528) 

 

4.6. Deliberação n.º 532/2022 - Revogar a decisão de contratar aprovada por deliberação 

da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 21 de fevereiro de 2022 (Deliberação n.º 

147/2022) Empreitada de obras públicas para requalificação dos parques infantis do Lumiar, 

garantindo a inclusão das crianças com deficiência, com um montante máximo de despesa 

de até € 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos euros), a que acresce IVA, à taxa 

legal em vigor, através do procedimento por consulta prévia número 4/2022, e proceder às 

diligências necessárias para descabimentar a respetiva despesa (CP n.º 4/2022). (Proposta 

n.º 532) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

Ponto 5 – Proposta subscrita pela Vogal Ana Beatriz Nunes  

5.1. Deliberação n.º 513/2022 – Aprovar a atribuição de apoio monetário, no valor de € 

900,00 (novecentos euros), no âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento de 

renda em habitação privada. (Proposta n.º 513) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

Ponto 6 – Proposta subscrita pela Vogal Madalena Pestana 

Aprovada por unanimidade 



 
6.1. Deliberação n.º 514/2022 – Atribuir subsídio no valor de 2000€ à Associação 

ALGURES, associação cultural residente na Casa da Cidadania (NIPC 508698928), para 

apoio do projeto de teatro narrativo vocacionado para os jovens do Lumiar a partir dos 12 

anos e que decorrerá em diversas valências da junta de freguesia do Lumiar e que decorrerá 

em novembro e atingirá um público total de 480 jovens através de quatro apresentações. A 

ideia passa por levar as artes performativas aos jovens. Entendo que projetos como estes 

poderão ser uma mais-valia para estes jovens permitindo despertar neles outras valências. 

Aprovado por unanimidade 

 

 

6.2. Deliberação n.º 515/2022 – Adjudicar à empresa Leonel Santos & António Gil, Lda. 

(NIPC 501698779) para aquisição de material de divulgação para o Fórum Fantástico 22, a 

realizar de 30 de setembro a 2 de outubro, pelo preço de € 300,40 (trezentos euros e quarenta 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 515) 

 

 

6.3. Deliberação n.º 516/2022 – Adjudicar à empresa Amarnave – Serviços Marítimos Lda. 

(NIPC 504039393) para aluguer e montagem de uma tenda para o Fórum Fantástico 22 a 

realizar de 30 de setembro a 2 de outubro no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, pelo 

preço de € 485,85 (quatrocentos e oitenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 516) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

Ponto 7 – Proposta subscrita pelo Vogal Fernando Baião 

7.1. Deliberação n.º 506/2022 – Adjudicar à empresa MELFA - Máquinas, Ferramentas e 

Ferragens, LDA. (NIPC 502 792 531) para aquisição de 8 Rolos de fio de corte, pelo preço 

Aprovado por unanimidade 



 
de € 438,00 (quatrocentos e trinta e oito euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 506) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

7.2. Deliberação n.º 507/2022 – Adjudicar à empresa TREEMWORLD, Lda. (NIPC 

513950672) para aquisição de serviços de reparação do soprador de costas 110 do BR 600, 

pelo preço de € 221,57 (duzentos e vinte e um euros e cinquenta e sete cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 507) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

7.3. Deliberação n.º 508/2022 – Adjudicar à empresa MELFA - Máquinas, Ferramentas e 

Ferragens, LDA. (NIPC 502792531) para aquisição de 10 Rolos de fio de corte e 10 litros de 

óleo Super, pelo preço de € 646,11 (seiscentos e quarenta e seis euros e onze cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 508) 

Aprovado por unanimidade 

 

7.4. Deliberação n.º 509/2022 – Adjudicar à empresa CERTOMA – Comercio Técnico de 

Máquinas, Lda. (NIPC 501777407) para revisão das 500 horas do aspirador GLUTTON, 

pelo preço de € 1.270,91 (mil duzentos e setenta euros e noventa e um cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 509) 

Aprovado por unanimidade 

 

7.5. Deliberação n.º 510/2022 – Adjudicar à empresa TREEMWORLD, Lda. (NIPC 

513950672) para aquisição de serviços de reparação da roçadora 111 da FS 260 C-E, pelo 

preço de € 216,18 (duzentos e dezasseis euros e dezoito cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 510) 

Aprovado por unanimidade 

 



 
 

 

7.6. Deliberação n.º 511/2022 – Adjudicar à empresa Salinas do Samouco (NIPC 505 721 

678) para aquisição 8000kg de sal marinho/320 sacos de 25kg, pelo preço de € 1.696,00 (mil 

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

511) 

 

 

7.7. Deliberação n.º 512/2022 – Adjudicar à empresa MELFA - Máquinas, Ferramentas e 

Ferragens, LDA. (NIPC 502792531) para aquisição de 8 Rolos de fio de corte e 10 litros de 

óleo Super, pelo preço de € 536,60 (quinhentos e trinta e seis euros e sessenta cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 512) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

 

Ponto 8 – Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 

8.1. Deliberação n.º 521/2022 – Adjudicar à empresa FRINCOR – Frio Industrial e 

Comercial, Lda. (NIPC 501517600) para aquisição de serviços de reparação de porta da 

câmara de peixe e reparação da câmara hortofrutícolas do Mercado, pelo preço de € 1.534,73 

(mil quinhentos e trinta e quatro euros e setenta e três cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 521) 

 

 

8.2. Deliberação n.º 522/2022 – Aprovar a decisão de resolução sancionatória do contrato 

celebrado com Jéssica Soraia Rodrigues, com produção de efeitos à data da verificação do 

incumprimento definitivo do referido contrato, segundo informação transmitida a esta Junta 

pelos seus serviços administrativos, a ausência da prestadora verifica-se desde o dia 01 de 

junho de 2022, data a partir da qual deixou de executar as tarefas a que estava obrigada por 

via do contrato. (Proposta n.º 522) 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 



 
Aprovado por unanimidade 

 

 

8.3. Deliberação n.º 523/2022 – Aprovar a decisão de resolução sancionatória do contrato 

celebrado com Mónica Lopes, com produção de efeitos à data da verificação do 

incumprimento definitivo do referido contrato, com produção de efeitos à data da verificação 

do incumprimento definitivo do referido contrato, segundo informação transmitida a esta 

Junta pelos seus serviços administrativos, a ausência da prestadora verifica-se desde o dia 1 

de julho de 2022, data a partir da qual deixou de executar as tarefas a que estava obrigada por 

via do contrato. (Proposta n.º 523) 

 

 

 

8.4. Deliberação n.º 526/2022 - Autorizar a anuência para a cessação antecipada da situação 

de mobilidade da trabalhadora Sónia Cristina de Sousa Brás no Município de Loures, com o 

consequente regresso da trabalhadora à Junta de Freguesia do Lumiar, com efeitos a partir 

do dia 1 de setembro de 2022. (Proposta n.º 526) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

 

8.5. Deliberação n.º 527/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de aquisição de serviços de apoio na gestão do sistema de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores da Junta de Freguesia (AD 115/2022), com um montante 

máximo de despesa de € 9.120,00, acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com a 

sociedade Cityhall, Consultoria Pública e Privada, Lda. (NIPC 509496237). (Proposta n.º 

527) 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 



 
9 - Informações 

Vogal Madalena Pestana 

Informou que reuniu com a Diretora do Museu Nacional do Traje no dia 4 de Agosto no 

Museu, com o objetivo de estreitar laços entre a Junta e o Museu e perceber de que modo as  

obras ao abrigo do PRR vão beneficiar o Museu e consequentemente a freguesia. Foi uma 

reunião muito produtiva e vão desenvolver projetos conjuntos nomeadamente com as 

crianças que frequentam a Biblioteca Maria Keil, mas não só. 

Deu ainda conhecimento que no dia 2 e 3 de setembro será dada vida artística ao Lavadouro 

público no Paço do Lumiar que nesses dias terá cinema ao ar livre - Cinema no Estendal. 

Um projeto inovador naquele local e que, oferecerá às pessoas daquela zona e não só, algo 

diferente a nível cultural. Este é um projeto que estão a desenvolver com jovens da área do 

cinema e, portanto, estão muito entusiasmados com este projeto que, tendo em conta o 

historial dos envolvidos, será um grande sucesso. O projeto chama-se “cinema no estendal” 

e desenvolve-se acima de tudo através de curtas. Convidou todos a comparecerem. 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 16 de agosto de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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