
 

 

 

ATA N.º 10A/2021 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 14 de dezembro de 2021 

 
Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu a Junta de Freguesia 

do Lumiar, em formato misto, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 

156, e por Zoom, na 10.ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, 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. 

 
 

 
1. Informações 

 

1.1. Presidente: 

Informa que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) pretende instalar lugares para bicicletas 

em passeios e lugares de estacionamento automóvel. Sugere que se valide os mesmos junto 

da CML, desde que estes lugares em passeios tenham espaço suficiente para o 

estacionamento de bicicletas e para garantir a mobilidade pedonal e de pessoas com 

mobilidade reduzida, rejeitando contudo os lugares de bicicletas propostos em lugares de 

estacionamento automóvel, propondo que a Junta de Freguesia entregue à CML uma lista 

de lugares alternativos, que não comprometam o estacionamento de residentes. 

Informa que, fará despacho a dar tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro. 

A próxima reunião será na quinta-feira, dia 16 de dezembro, às 20 horas, para aprovação 

da restante documentação a enviar à Assembleia de Freguesia. 

 
1.2 Vogal Ana Beatriz Nunes: 

Propõe a realização de uma Assembleia de Freguesia Extraordinária para a aprovação dos 

vários regulamentos de funcionamento da Junta de Freguesia. 

Informa que o Lavadouro Público irá reabrir no dia 15, com a atividade de workshops 

temáticos de Natal a decorrer ao longo do dia, para os quais foram convidados a participar 



 

 
 

os utentes da Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL) e do Centro de Dia do Paço 

do Lumiar, e convida também o restante executivo a estar presente. 

Dá nota de que a carrinha Lumiar Transporta já se encontra caracterizada e pode retomar 

o seu serviço e propõe que retome no dia 20, com redução do número de lugares para 5 e 

obrigatoriedade de utilização de máscara, devido à situação pandémica. 

 
1.3 Vogal Carla Sequeira: 

Pergunta se relativamente ao autocarro da Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia do 

Lumiar pensa contratar um motorista, e em caso afirmativo, em que termos. 

O consenso gerado foi de explorar potenciais motoristas e numa fase inicial tentar 

corresponder às solicitações de utilização do autocarro de forma pontual, e 

simultaneamente tentar encontrar uma solução mais perene. 

 
1.4. Tesoureira Joana Barata Lopes: 

Informa que a necessidade de funcionários “reforço COVID-19” nas escolas será necessário 

manter, pelo menos, mais três meses. 

As necessidades prementes no atendimento da Junta de Freguesia, devido a situações 

COVID-19, de momento serão supridas por funcionários da Junta de Freguesia com outras 

funções. 

Propõe, conforme parecer jurídico, arquivar todos os processos de contraordenação 

(2016/2020) que já prescreveram e que o material apreendido e à guarda da Freguesia do 

Lumiar seja dado com perdido e entregue ao Departamento de Desenvolvimento Social, 

para que o mesmo o possa fazer chegar a pessoas identificadas com carência económica 

e/ou a Associações da Freguesia de âmbito social. 

 
1.3. Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos: 

Informa que o Concerto de Natal da Freguesia é no dia 19 de dezembro na Igreja São João 

de Brito, e uma vez que o habitual convívio pós concerto não se vai realizar devido à situação 

pandémica, irá oferecer um Bolo Rei a cada coro, um ramo de flores e um livro, cedido para 

o efeito pela CML. Convida o executivo a estar presente e informa que irá enviar um convite 

ao Presidente da CML e ao Vereador da Cultura. 

Também irá comprar Bolo Rei para o Natal da Biblioteca Maria Keil. 
 
 
 

2. Propostas subscritas pelo Presidente 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 
 

 

2.1. Deliberação n.º60A /2021: Aprovação do Plano e Orçamento para o ano de 2022 

(Proposta n.º 68/2021). 

 
 

 

2.2. Deliberação n.º61A /2021: Aprovação da Proposta de Regulamento de 

Organização dos Serviços da Junta de Freguesia do Lumiar. 

 
 

 

2.3. Deliberação n.º62A /2021: Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2022. 

 
 
 
 

2.4. Deliberação n.º63A /2021: Aprovação do Orçamento Inicial de Receita para o ano 

de 2022. 

 
 

 

2.5. Deliberação n.º64A /2021: Aprovação da Relação do Orçamento/PPI Inicial em 

Aberto para o ano de 2022. 

 
 
 
 
 

3. Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

 

3.1. Deliberação n.º 65A/2021: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. (NIPC 

513112170) para substituição vidro duplo no pavilhão Gimnodesportivo do Alto da Faia, 

pelo montante de € 340,40 (trezentos e quarenta euros e quarenta cêntimos) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 60/2021). 
 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

3.2. Deliberação n.º 66A/2021: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. (NIPC 

513112170) para reparação e substituição canhão porta exterior do Ginásio do Pavilhão 

Gimnodesportivo da ES Lumiar, pelo montante de € 233,70 (duzentos e trinta e três 

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

61/2021). 
 
 

 
 
 
 

 
4. Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

 

4.1.  Deliberação n.º 67A /2021: Aprovação da atribuição de subsídio à Associação ALGURES 

(NIPC 508698928) para pagamento de 50% da parceria anual para atividades de contos 

2021 (Quinta das Conchas e Salão Nobre JFL) (Proposta n.º 62/2021). 
 

 
 
 
 
 

4.2.   Deliberação n.º 68A/2021: Adjudicação à Florista Bella (NIF 164046178) para 

aquisição de 7 (sete) ramos de flores para oferecer aos maestros e maestrinas dos 

Coros que vão atuar no Concerto de Natal no dia 19/12/2021, na Igreja do Colégio São 

João de Brito, pelo montante de € 70,00 (setenta euros) com IVA incluído à taxa legal 

em vigor (Proposta n.º 64/2021). 

 
 

 

 

A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovação das atas em minuta relativas às 

deliberações n. º 60A /2021, n. º 61A /2021, n. º 62A /2021, n. º 63A /2021 e n. º 64A /2021. 

 

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