
 

 

 

 

ATA N.º 13A/2021 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 31 de dezembro de 2021 
 

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

Freguesia do Lumiar, via Zoom, na 13.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 e Madalena Pestana de 

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

reunião. 

O Presidente começou por informar que no dia 29 de Dezembro teve lugar a assinatura 

do protocolo com a Polícia de Segurança Pública, bem como a entrega do veículo 

adquirido pela Junta de Freguesia para a 41ª Esquadra.  

 

Ponto 1 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

1.1. Deliberação n.º78A/2021 – Aprovar a aquisição de presentes de Natal para os JI e 

EB1 da freguesia (públicos e privados) e Centro de Artes e Formação, à empresa 

PROGLOBAL (NIPC: 504459201), para um total de 5400 crianças, com a despesa máxima 

de € 9.613,68 € (nove mil seiscentos e treze euros e sessenta e oito cêntimos), já com IVA, 

à taxa legal em vigor; 

(Proposta n.º 69/2021) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pela vogal Ana Beatriz Nunes 

2.1. – Deliberação nº79A/2021 – Aprovar a autorização de despesa para a 1º Atividade 

de abertura do Lavadouro público do Paço do Lumiar: Workshop de arranjos de mesa 

de Natal, à Florista Bella (NIF 164046178), pelo montante de € 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 70/2021). 

 

Aprovada por unanimidade 

 



 

 

 

 

2.2. – Deliberação nº80A/2021 – Aprovar a aquisição de cabazes de produtos frescos a 

entregar às famílias referenciadas pelos serviços sociais da Junta de Freguesia, à 

empresa A. M. Frutas, Lda. (NIPC 503628360), com um montante máximo de despesa 

de € 1.596,30 (mil quinhentos e noventa e seis euros e trinta cêntimos), já com IVA 

incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 71/2021). 

 

Aprovada por unanimidade 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

3.1 – Deliberação nº81A/2021 - Aprovação da revogação por mútuo acordo do 

contrato celebrado com a empresa Frabrigimno (FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE 

DESPORTO, LDA.) no âmbito da consulta prévia n.º 8/2021 que tem por objeto a 

empreitada de obras públicas para requalificação dos parques infantis do Lumiar. 

(Proposta 72/2021) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

 

3.2 – Deliberação nº81A/2021 – Aprovar a assistência técnica na EB Nuno Cordeiro à 

empresa SEGUR FOGO, ENGENHARIA DE SEGURANÇA, LDA, no valor de 79.95€ já 

acrescido de IVA.(Proposta 73/2021) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 31 de dezembro de 2021. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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