
 
 
 

 

 

ATA N.º 8A/2021 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião Pública de 29 de novembro de 2021 
 

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

Freguesia do Lumiar, em Reunião Pública, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de 

Torres, n.º 156, na 8.ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, a Tesoureira, Joana Barata Lopes 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 - Período de Intervenção do Público 

O Presidente da Junta de Freguesia iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes e 

informou que as reuniões públicas da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL) se irão realizar uma 

vez por mês, na última segunda-feira do mês.  

Informou ainda que, com total transparência, a sessão estava a ser transmitida online, para 

que qualquer freguês pudesse ter acesso ao seu conteúdo, e que, com a situação 

pandémica, esta era uma boa solução para que não se concentrasse muita gente no mesmo 

espaço. Transmitiu ainda aos presentes que, se alguém se opusesse à captura de imagens, 

deveria fazer chegar essa informação à mesa, para que se tentasse mitigar a situação.  

Por último deu nota que o Secretário José Silva Pinto tinha uma justificação de ausência e 

que a Vogal Carla Sequeira participaria na reunião, mas chegaria um pouco mais tarde. Nada 

mais havendo a acrescentar, passou a palavra ao público presente. 

Teve a palavra o freguês Guilherme Quintanilha, residente há 47 anos na Freguesia do 

Lumiar que questionou o executivo sobre: A falta de limpeza urbana e dos jardins; qual a 

opinião do Sr. Presidente relativamente à ciclovia que passa em cima do passeio em frente 

ao Centro de Saúde; o facto de nunca se ver ninguém a tratar da Quinta dos Lilases, que 

tem locais onde não é possível passar devido ao piso perigoso e escorregadio; as copas das 

árvores muito densas, junto ao parque infantil da Rua Henrique Martins Gomes e sobre uma 

árvore junto ao centro de saúde, na rua Virgínia Vitorino, que se encontra muito alta, até 

ao nono andar e abana muito com o vento. 



 
 
 

 

O Sr. Presidente esclareceu que: Algumas ciclovias trouxeram algumas questões 

desadequadas, nomeadamente a da Alameda das Linhas de Torres, e são questões que têm 

de ser revistas; relativamente à Quinta dos Lilases, a gestão está sob alçada da Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), mas este executivo espera conseguir mobilizar a CML para a 

resolução das situações referidas, entre outras que há para resolver; relativamente às 

podas está a ser feito um levantamento para avaliar a necessidade de podas; e a limpeza é 

uma grande preocupação deste executivo e uma área que, sem dúvida, precisa de melhorar. 

O Vogal Fernando Baião, responsável pelo pelouro da Higiene Urbana pediu a palavra para 

explicar que: A limpeza da freguesia já estava a melhorar, agora no outono, com a queda 

das folhas é mais complicado manter a limpeza, mas vai continuar a melhorar, e no dia 

seguinte irá verificar algumas das situações mencionadas. 

Tem a palavra a freguesa Maria Antónia, residente há 43 anos na Freguesia do Lumiar, 

transmitindo ao executivo que: é necessário fazer alguma coisa relativamente ao piso da 

Quinta das Conchas, é um desastre, onde todos os dias caem pessoa; a Rua do Lumiar, junto 

ao Cajil, está sempre muito suja e é degradante; a calçada portuguesa para subir e para 

descer é muito escorregadia e as pessoas caem. 

Em resposta, o Sr. Presidente informou que: Como já tinha mencionado, a Quinta das 

Conchas tem alguns problemas que carecem de solução com celeridade, a junta irá tentar 

resolver em articulação com a CML, que é quem tem essa responsabilidade; em relação à 

questão da higiene, é uma situação que se pretende resolver, sendo que, aquela zona tem 

uma dificuldade adicional, é a rua que está mais perto da Calçada de Carriche, que está em 

obras, o que não facilita essa higiene, mas é uma situação que está a ser tida em conta. 

A Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos acrescenta que: o executivo tem conhecimento 

dessa situação, é frequentemente reportada nas redes sociais da junta e encaminhada para 

os colegas da higiene urbana. 

Intervém o Sr. Mário Jorge Teixeira que: Deseja ao executivo muito sucesso para o mandato; 

informa que já teve oportunidade de reportar diversas situações tanto numa reunião 

presencial com o Sr. Presidente, como diversas vezes por e-mail, diversas dessas situações 

foram prontamente resolvidas e quer deixar esse elogio público para que fique registado. 

O Sr. Presidente agradeceu e deu a palavra ao freguês seguinte. 



 
 
 

 

O Sr. Joaquim Mendes Reis tomou a palavra para transmitir ao executivo que: A Quinta dos 

Lilases tem o piso em péssimo estado, inclusive a sua esposa já deu uma queda por esse 

motivo, para além de muitas outras pessoas,  andaram a reparar as madeiras mas o trabalho 

ficou mal feito, todos os pisos que estão com madeira estão em mau estado; relativamente 

à EMEL, na praceta onde mora os lugares estão muito apertados, uma mulher grávida ou 

alguém com uma criança não sai do carro, entende que a solução é retirar um lugar; sugere 

que os residentes do Lumiar possam estacionar em toda a freguesia e não apenas em duas 

zonas. 

O Sr. Presidente esclarece que: Relativamente à Quinta, a intervenção vai no mesmo 

sentido das anteriores, e como já disse, é uma questão premente tentar dar seguimento às 

pretensões que são dos fregueses, mas também do executivo, é uma situação que os 

preocupa, para já a gestão é da CML, mas vão procurar soluções para agilizar essa situação; 

em relação à EMEL, cada freguês tem direito a estacionar gratuitamente na zona de 

residência mais uma zona adicional contígua e isso é igual para todos os residentes de 

Lisboa, no entanto, uma das propostas apresentadas na campanha autárquica pelo Engº 

Carlos Moedas, foi precisamente a redução das tarifas da EMEL para residentes, bem como 

a construção de parques de estacionamento, que façam face à necessidade de 

estacionamento na cidade; a tomada de posse foi há pouco tempo, mas espera que seja 

possível conseguir implementar algumas medidas, em prol daquilo que são as pretensões 

dos residentes.  

Não havendo mais nenhum residente para intervir, o Presidente agradece a presença de 

todos, que convida a assistir à segunda parte da reunião, que será referente ao Período da 

Ordem do Dia a tratar pelo executivo. Deixa ainda o convite para as próximas reuniões 

públicas de executivo que serão na última segunda-feira de cada mês, sendo a próxima na 

segunda-feira da semana entre o Natal e o Ano Novo. Deseja a todos os presentes as Boas 

Festas e dá início à Ordem do Dia, começando pelo período de informações. 

 

 

Ponto 2 - Informações 

  

2.1. Presidente: 

Informa que todos os membros do executivo já têm definido o horário de atendimento ao 

público. 

Têm vindo a apurar aquela que é a questão financeira e orçamental da Junta de Freguesia, 

a situação implica algumas restrições, por isso as propostas que vêm às reuniões para 

deliberação são fortemente condicionadas por essa componente. 



 
 
 

 

Dá conta de algumas festividades e eventos que decorrem, informando que o 1º de 

dezembro se mantém, mas sem representação das Juntas, devido às restrições pandémicas. 

Esteve presente na fase inicial de comemoração do 15º aniversário da ARAL, foi sinalizado 

o início do Centro Periférico na Alta de Lisboa, saúda a criação desse espaço com o desejo 

que o mesmo possa de facto ser útil aos fregueses. 

Saúda ainda os dois atletas do Águias da Musgueira, que disputaram no dia 28 desse mês o 

Campeonato Nacional de Boxe, tendo a Daniela Ribeiro conquistado o lugar de Vice-campeã 

e o Arménio Jesus o de Campeão, a quem endereça os parabéns. 

 

2.2. Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos: 

Informa que vão iniciar um processo de consulta para o novo site da Junta de Freguesia, 

existem um conjunto de necessidades urgentes a suprir, uma vez que o novo executivo não 

consegue ter acesso ao atual site como administrador, motivo pelo qual ainda aparece a 

fotografia do anterior Presidente da JFL. Sabe que o site é uma necessidade sentida pelos 

fregueses, uma vez que é uma freguesia muito grande e nem todos se conseguem deslocar 

à junta para terem informações. Leva à presente reunião uma proposta para o alojamento 

do site e mais tarde trará a proposta para um novo site.  

Estão também a melhorar todo o processo de comunicação com os fregueses, 

nomeadamente através da criação de uma newsletter, são alterações que ainda não se 

sentem, porque levam algum tempo a serem implementadas, mas que estão a avançar. 

Estão a preparar o tradicional concerto de Natal, ainda não tinha sido preparado pelo 

anterior executivo, com a condicionante de muitos coros não estarem em funcionamento 

devido à situação pandémica, mas contam conseguir manter essa tradição com a realização 

do concerto no dia 19 de dezembro, às 15 horas na Igreja do Colégio São João de Brito. 

 

2.3. Vogal Ana Beatriz Nunes: 

Dá nota dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da ação de requalificação do Lavadouro 

público, tendo em vista a sua reabertura e utilização mais polivalente. Até ao momento 

estava a ser usado unicamente como um equipamento de ação social e a ideia é que seja 

um espaço mais polivalente, em que existam também ações de cultura, que seja também 

um espaço cultural e mais utilizado por todos os fregueses. Nesse sentido, nos passados 

dias de sexta e sábado teve início a requalificação, com a colaboração dos funcionários da 

higiene urbana para retirada de lixo e deservagem e no próximo sábado terá lugar uma ação 

de voluntariado para acabar os trabalhos de requalificação, para que em meados de 

dezembro o espaço esteja aberto a todos, nomeadamente também à cultura. 

No âmbito do Plano de Contingência Covid 19 que estão a elaborar estão a ser pensadas 

atividades seniores para o Natal, sabe que são atividades muito queridas dos fregueses, por 



 
 
 

 

esse motivo, não estão esquecidas, mas estão a ser reavaliadas no âmbito do Plano de 

Contingência. 

 

2.4. Tesoureira Joana Barata Lopes: 

Informa que já se encontram abertas as inscrições para os Componentes de Apoio à Família 

(CAF) de Natal, pela primeira vez com inscrições on-line, publicitadas no site da Junta de 

Freguesia, onde podem realizar a inscrição em cada um dos três CAF para a pausa letiva de 

Natal, um processo bastante fácil, e mantêm-se também as inscrições presenciais para 

quem preferir. O CAF da pausa letiva de Natal são duas semanas, tem início no dia 20 de 

dezembro, encontram-se abertos no dia 31 de dezembro, mas encerrados no dia 24. 

Levantaram-se algumas questões relativamente à questão pandémica, uma vez que a 

interrupção letiva foi estendida até 10 de janeiro, mas, o entendimento da informação dada 

pelo Sr. Primeiro-Ministro é que, apesar de ter aumentado o período da pausa letiva, nesse 

período adicional, todas as atividades que envolvam atividades de CAF vão estar fechadas. 

De qualquer forma, vão acompanhando a situação e, em caso de existir alguma alteração, 

as atividades serão adaptadas. 

 

2.5. Vogal Carla Sequeira: 

Informa que tem um papel mais interno, é responsável pela gestão dos Recursos Humanos 

na organização, foi por aí que iniciou o trabalho, pelo levantamento das pessoas da 

organização, das suas funções e responsabilidades e de qual o organigrama, ou falta dele, 

em vigor. Existe alguma dificuldade interna, em particular com a falta de recursos humanos 

em lugares chave, que estão a tentar colmatar, o primeiro mês foi dedicado a isso, 

nomeadamente na área dos juristas e da própria gestão de recursos humanos. É um papel 

mais interno, mas que será vital para prestar um melhor serviço aos cidadãos e aos 

fregueses. 

Relativamente à iluminação de Natal, muitos foram os fregueses que enviaram questões 

sobre essa matéria, é uma proposta que está nesta ordem de trabalhos, mas para 

apresentar uma explicação aos fregueses que já fizeram questões, informa que não houve 

esquecimento, estão plenamente conscientes que é uma necessidade, o que se passa é que, 

mais uma vez, o processo não se iniciou quando devia, quando se iniciou na maioria das 

freguesias, iniciou já depois da tomada de posse do novo executivo, virá ainda nesta reunião 

uma proposta sobre a abertura deste procedimento, e em face disto a Freguesia terá as 

luzes possíveis face ao tempo que resta e face ao orçamento disponível. Para o ano 

certamente o processo será iniciado com tempo e farão aquilo que todos os fregueses 

querem, que é ter as melhores luzes de Natal da cidade. 

 



 
 
 

 

2.6. Vogal Fernando Baião: 

Dá nota que está a ser preparado um programa de deservagem e de podas, os fregueses 

mais preocupados com esta situação serão informados a seu tempo. O produto utilizado 

não é prejudicial à saúde nem aos animais, é água e sal para a deservagem. Já foi realizado 

teste no parque da junta há quatro semanas, o resultado foi positivo, é um excelente 

produto natural para realizar a deservagem com bons resultados. Relativamente à limpeza 

estão a tentar melhorar e apresentar melhores resultados aos fregueses. 

 

2.7.  

O Presidente saúda a presença do Presidente da Assembleia de Freguesia e dá início ao 

período da ordem do dia. 

 

3. Propostas subscritas pelo Presidente 

 

3.1 Deliberação n.º 36A/2021: Aprovação da Alteração Orçamental de Despesa nº 24 e 

Alteração nº 15 – Plano Plurianual de Investimento (Proposta n.º 46/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

4. Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

 

 4.1. Deliberação n.º 37A/2021: Adjudicação à empresa Assistência na Hora, Lda. (NIPC 

516112317) para aquisição de serviços para limpeza da fossa do Espaço Cidadão de 

Telheiras, pelo montante de € 393,60 (trezentos e noventa e três euros e sessenta 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 36/2021). 

Aprovada por unanimidade 
  

4.2.Deliberação n.º 38A/2021: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. (NIPC 

513112170) para aquisição de serviços para várias reparações na CAF Quinta dos 

Frades, pelo montante de € 467,40 (quatrocentos e sessenta e sete euros e quarenta 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 37/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 4.3. Deliberação n.º 39A/2021: Adjudicação à empresa Perfeito Perímetro, Lda. (NIPC 

513112170) para aquisição de serviços para substituição de acessórios PVC 90 

desmontado pequeno troço de esgoto e tampa de acesso em gesso cartonado pintado, 



 
 
 

 

pelo montante de € 270,60 (duzentos e setenta euros e sessenta cêntimos) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 38/2021). 

Aprovada por unanimidade 

  

4.4. Deliberação n.º 40A/2021: Adjudicação à empresa DECAMÉTRICA - Comunicações, 

Lda. (NIPC 514304863) para aquisição de serviços para caracterização do veículo 

Renault Zoe para entrega à PSP de Telheiras, pelo montante de € 4.612,62 (quatro mil 

seiscentos e doze euros e sessenta e dois cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (Proposta n.º 45/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 

5. Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

 

5.1. Deliberação n.º 41A/2021: Adjudicação à empresa Anos de Aventura, Lda. (NIPC 

510063667) para aquisição de material de limpeza e higiene para todas as valências da 

JFL, pelo montante de € 772,81 (setecentos e setenta e dois euros e oitenta e um 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 39/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 

5.2. Deliberação n.º 42A  /2021: Adjudicação à empresa Superlivro, Lda. (NIPC 501829989) 

para aquisição de material de economato e consumíveis, pelo montante de € 169,43 

(cento e sessenta e nove euros e quarenta e três cêntimos) com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 40/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 

5.3. Deliberação n.º 43A  /2021: Aprovação da decisão de incluir todas as crianças NSE no 

Escalão A da Acção Social Escolar, em conformidade com a prática dos Agrupamentos 

de Escolas. (Proposta n.º 47/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 



 
 
 

 

6. Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

6.1. Deliberação n.º 44A /2021: Adjudicação à empresa PTisp, Lda. (NIPC 504601458) para 

aquisição dos serviços de alojamento do site: jf-lumiar.pt com 30GB de espaço em 

disco, contas de email ilimitadas, base de dados MySQL ilimitadas, 1 GB RAM/1vCPU, 

pelo montante de € 33,21 (trinta e três euros e vinte e um cêntimos) com IVA incluído 

à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 41/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

6.2. Deliberação n.º 45A /2021: Adjudicação a várias empresas para aquisição materiais de 

papelaria diversos, pelo montante de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 42/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 

 

6.2. Deliberação n.º 46A /2021: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de 

formação de contrato de aquisição de serviços de instalação de iluminação de Natal 

nas artérias da freguesia do Lumiar, para o período compreendido entre 8 de 

dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022, por consulta prévia, com um montante 

máximo de despesa de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), a que acresce IVA, à taxa 

legal em vigor. Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de 

propostas e caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, 

que da mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente da Junta de 

Freguesia a sua assinatura. Aprovar o convite às seguintes entidades: PYROFEL – 

Pirotecnia, Lda. NIPC: 505385643 E-mail: pirotecnia@pyrofel.com; Iluminações Teixeira 

Couto, Lda. NIPC: 505760215 E-mail: geral@teixeiracouto.com; Sucessos Q.B. – 

Produções Artísticas, Unipessoal, Lda. NIPC: 509316808 E-mail: 

producoes@sucessosqb.com 

        Designar o júri do procedimento, com a seguinte composição: 

Presidente: Ricardo Mexia 

Vogal Efetivo: Carla Sequeira  

Vogal Efetivo: Paula Santos 

Vogal Suplente: Madalena Pestana de Vasconcelos 

Vogal Suplente: Ana Beatriz Nunes  

mailto:pirotecnia@pyrofel.com
mailto:geral@teixeiracouto.com
mailto:producoes@sucessosqb.com


 
 
 

 

(Proposta n.º 48/2021). 

 

Aprovada por unanimidade 
  

 

 

7. Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

7.1  Deliberação n.º 47A/2021: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à 

celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de assessoria jurídica e de 

apoio à contratação pública, por ajuste direto, por um período de dois meses, com 

um montante máximo de despesa de € 4.900,00 (quatro mil e novecentos euros), a 

que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, a celebrar com a sociedade Gomes da 

Silva & Associados -Sociedade de Advogados, SP RL, com NIPC 504 547 739 (AD 

119/2021). (Proposta n.º 43/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

7.2  Deliberação n.º 48A  /2021: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à 

celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de assessoria jurídica para 

Recursos Humanos, por ajuste direto, por um período de dois meses, com um 

montante máximo de despesa de € 4.900,00 (quatro mil e novecentos euros), a que 

acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, a celebrar com Franco Madeira, Zibaia da 

Conceição – Sociedade de Advogados, SP, RL (NIPC 516 490 095) - (AD 

120/2021).(Proposta n.º 44/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

8. Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

8.1  Deliberação n.º 49A/2021: Adjudicação à empresa Pingo Doce - Telheiras (NIPC 

500829993) para aquisição de bens alimentares para a atividade – REFEIÇÃO 

ACTIVIDADE – VAMOS LAVAR A CARA AO LAVADOURO!, pelo montante de € 250,00 

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

49/2021). 



 
 
 

 

Aprovada por unanimidade 

 

 

E não havendo mais nada a tratar o Presidente desejou a todos os presentes, fisicamente e 

através de Facebook, as Boas Festas e deu por encerrada a reunião. 

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 29 de novembro de 2021. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Tesoureira Joana Barata Lopes _________________________________ 
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