
 
 

 
 

 

ATA N.º 11A/2021 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 16 de dezembro de 2021 
 

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

do Lumiar, via Zoom, na 11.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. Propostas subscritas pelo Presidente  

1.1. Deliberação n.º69A/2021: Aprovar a Informação Escrita do Presidente da Junta de 

Freguesia (4º Trimestre do ano de 2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

2. Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos  

2.1. Deliberação n.º70A/2021: Aprovar o Regulamento de Utilização e Cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro. 

Aprovada por unanimidade 

 

 

2.2.  Deliberação n.º71A/2021: Aprovar o Regulamento de utilização e funcionamento 

da Galeria Liminare. 

Aprovada por unanimidade 

 

 

2.3. Deliberação n.º72A/2021: Adjudicação à empresa Trenó - Industrias Hoteleiras 

Lda. (NIF: 500289999) para aquisição de 7 Bolos-Rei para oferecer aos Coros que 

vão atuar no Concerto de Natal organizado pela Junta no dia 19 de dezembro 2021 



 
 

 
 

na Igreja do Colégio S. João de Brito, pelo montante de € 182,00 (cento e oitenta e 

dois euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 67/2021) 

Aprovada por unanimidade 
 

 

3. Propostas subscritas pelo Vogal José Silva Pinto  

3.1. Deliberação n.º73A/2021: Aprovar a atribuição de subsídio à Associação Rangers 

de Telheiras, para pagamento do funcionamento no Pavilhão Gimnodesportivo 

Alto da Faia, referente aos meses de outubro e novembro, pelo montante de € 

2.900,00 (dois mil e novecentos euros). (Proposta n.º 66/2021) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

4. Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira  

4.1. Deliberação n.º74A/2021: Aprovar o Regulamento de Organização dos Serviços da 

Junta de Freguesia do Lumiar. 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

5. Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes  

5.1. Deliberação n.º75A/2021: Aprovação da Alteração Orçamental de Despesa n.º 25. 

Aprovada por unanimidade 

 

 

5.2. Deliberação n.º76A/2021: Aprovação do arquivamento dos processos de 

contraordenação de venda ambulante, por prescrição, relativamente aos anos de 

2016 a 2020 (dossiês I a VII). Aprovar que todos os objetos apreendidos que se 

encontrem à guarda da freguesia do Lumiar, por efeito da prescrição dos processos, 

sejam declarados perdidos a favor da junta de freguesia, nos termos do n.º 1 do 

artigo 22.º, e parte final do no 3 do art.º 48-A do RGCD, e entregues ao Pelouro do 

Desenvolvimento Social, destinando-os, atenta a sua natureza, a uma, ou mais 

Instituições, de acordo com o seu objeto social, necessidade(s) e bens ou entregue 

diretamente aos utentes carenciados identificados pela freguesia do Lumiar. 



 
 

 
 

Aprovar que seja dado conhecimento à entidade autuante da decisão proferida. 

(Proposta n.º 65/2021) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

5.3. Deliberação n.º77A/2021: Aprovação da adjudicação tendente à celebração de 6 

(seis) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de 

prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para 

monitorização de atividades e crianças das Componentes de Apoio à Família da EB1 

de Telheiras e da EB Quinta dos Frades durante o período de férias de Natal 2021, 

a celebrar com as entidades referidas na tabela infra, por ajuste direto de regime 

simplificado, com um montante máximo de despesa, relativamente a cada um dos 

contratos a celebrar, de € 199,53 (cento e noventa e nove euros e cinquenta e três 

cêntimos), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma 

subjacente a decisão de contratar: 

 

Wilson Alexandre Rodrigues Delgado CAF EB1 Telheiras 

Ana Lúcia Marques Robalo CAF EB1 Telheiras 

Cátia Filipa Marques Soares CAF EB1 Telheiras 

Filipa Tatiana Serrão Venâncio CAF EB1 Telheiras 

Ana Rita Mendes Casimiro  CAF EB Quinta dos Frades 

Emerenciana Auriza Mendes Soares da Gama CAF EB Quinta dos Frades 

              (Proposta n.º 63/2021) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

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 69A/2021, n. º 70A/2021, n. º 71A/2021e n. º 74A/2021. 

 

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

 



 
 

 
 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 16 de dezembro de 2021. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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