
21 

 

 

 

ATA N.º 7A/2021 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 22 de novembro de 2021 

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

Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 

7.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: 

Informou que a prestadora de serviços Patricia Brito Leitão iria passar a estar presente nas 

reuniões de executivo para apoio à reunião e elaboração da respetiva ata. 

 
No seguimento do ponto anterior o Presidente informou que as atas das reuniões de 

executivo, salvo necessidade de realizar ata em minuta, passariam a ser aprovadas na 

reunião seguinte. 

 
 

 
2. Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

 

2.1.  Deliberação n.º 27A/2021: Retificação da Deliberação n.º 22A/2021, tomada em 

reunião da Junta de Freguesia de 12 de novembro de 2021, para que da mesma passe 

a constar “adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato de prestação de 

serviços (carro assador) e aquisição de 2490 meias dúzias de castanhas com Tiago Dias 

Tavares Calçada (email: cristinadias1972@sapo.pt), com o NIF 275651827, por ajuste 
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Aprovada por unanimidade 

 

direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.570,00 

(dois mil quinhentos e setenta euros). (Proposta n.º 25/2021). 

 
 
 
 

2.2. Deliberação n.º 28A/2021: Aprovação da abertura de um procedimento de consulta 

preliminar ao mercado para a realização de uma auditoria externa às contas da Junta 

de Freguesia, com um montante máximo de despesa de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor; Delegar no Presidente da 

Junta de Freguesia a competência para a resposta aos pedidos de esclarecimentos 

que possam, eventualmente, ocorrer; Encarregar os serviços administrativos da Junta 

de Freguesia de submeter o projeto de decisão de adjudicação a esta Junta, caso haja 

lugar à apresentação de proposta e estejam verificados os requisitos legais para a 

respetiva admissibilidade. (Proposta n.º 26/2021). 

 
 
 
 
 

2.3. Deliberação n.º 29A/2021: Adjudicação às entidades infra listadas para aquisição de 

material de execução de presentes de Natal – CAF EB1 Telheiras, no valor de € 570,00 

(quinhentos e setenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor, e de acordo com 

a seguinte repartição: 

Entidade Valor 

Artspot (NIPC 510497365) € 120,00 

Ikea Portugal (NIPC 505416654) € 450,00 

Total € 570,00 
 
 

(Proposta n.º 35/2021). 

 
 
 

 

3. Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 
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Aprovada por unanimidade 

 

3.1. Deliberação n.º 30A/2021: Adjudicação à empresa RV PRO, Lda. (NIPC 504601458) 

para aluguer de equipamentos de iluminação, no âmbito do Festival Música TERMO 

2021, que irá decorrer entre os dias 16 e 19 de novembro de 2021, na Comunidade 

Hindu de Portugal, pelo montante de € 430,50 (quatrocentos e trinta euros e 

cinquenta cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 27/2021). 

 
 
 
 

4. Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 
 

4.1. Deliberação n.º 31A/2021: Adjudicação às entidades infra listadas para confeção de 

refeições destinadas a residentes na freguesia, no âmbito do programa de apoio 

alimentar à população, com recurso aos estabelecimentos de restauração do 

território, numa parceira entre a CML e as Juntas de Freguesias, no valor de € 

4.310,00 (quatro mil trezentos e dez euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor, 

de acordo com a seguinte repartição (Proposta n.º 28/2021) 

Entidade Valor 

TOBISBAR, LDA. (NIPC 500424241) € 550,00 

TOBISBAR, LDA. (NIPC 500424241) € 400,00 

CHURRASQUEIRA DOM CHURRASCO, UNIPESSOAL, LDA. (NPC 513880496) € 550,00 

CHURRASQUEIRA DOM CHURRASCO, UNIPESSOAL, LDA. (NPC 513880496) € 540,00 

PASTELARIA RAINHA SANTA (NIPC 502490543) € 400,00 

PASTELARIA ALAMEDA (Nunes & Jesus, Lda.) (NIPC 500492565) € 930,00 

ZONA BIO, LDA. (NIPC 514951885) € 540,00 

KAPRIXU (Nish & Rups, Lda.) (NIPC 508633982) € 400,00 
Total € 4.310,00 

 
 

 
4.2. Deliberação n.º 32A/2021: Adjudicação a empresa Pingo Doce de Telheiras (NIPC 

500829993) para aquisição de 85 (oitenta e cinco) cabazes de Natal para as famílias 

apoiadas no Serviço Social, pelo montante de € 4.205,00 (quatro mil duzentos e 

cinco euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 29/2021). 

 Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 
 

5.1. Deliberação n.º 33A/2021: Adjudicação à empresa Mercedes-Benz Retail (NIPC 

506604373) para aquisição de duas baterias para o Autotanque, pelo montante de 

€ 487,13 (quatrocentos e oitenta e sete euros e treze cêntimos) com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 30/2021). 

 
 

 

5.2. Deliberação n.º 34A/2021: Adjudicação à seguradora Liberty Seguros (NIPC 

500068658) para pagamento da apólice de seguros da viatura: 85-RV-87, pelo 

montante de € 301,03 (trezentos e um euros e três cêntimos) com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 31/2021). 

 
 

5.3. Deliberação n.º 35A/2021: Adjudicação à empresa Termoventil, Lda. (NIPC 

500282773) para reparação do termoacumulador do Posto de Higiene Urbana, pelo 

montante de € 302,58 (trezentos e dois euros e cinquenta e oito cêntimos) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 32/2021). 

 
 
 
 

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

 
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 22 de novembro de 2021. 

 

Assinado por: RICARDO FILIPE BARREIROS MEXIA 
Data: 2022.04.29 14:35:16+01'00' 
Certificado por: Secretaria-Geral do Ministerio da 
Administracao Interna. 
Atributos certificados: Presidente da Junta de 

Presidente Ricardo Mexia Freguesia de Lumiar. 

 

 
Secretário José da Silva Pinto 

 
Assinado por: JOSÉ LUÍS OLIVEIRA LOURENÇO DA 
SILVA PINTO 

     Num. de Identificação: 05515221  
Data: 2022.01.04 15:53:50+00'00' 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 
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