
 
 
 

 

 

ATA N.º 9A/2021 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 03 de dezembro de 2021 
 

Aos três dias do mês de dezembro 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 9.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 designada para estar presente nas reuniões da 

Junta de Freguesia não poderia estar nesse dia por se encontrar numa consulta médica; 

 

Informou que a Assembleia de Freguesia teria lugar no próximo dia 20 de dezembro e 

que, de forma a respeitar o direito de oposição iria marcar reuniões com os diversos 

Partidos representados na Assembleia de Freguesia; 

 

 

Informou que relativamente aos Contratos de Delegação de Competências (CDC), uma 

vez que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) não ter aprovado os  projetos efetuados ao 

abrigo deste programa, para o qual transferiu para a Junta de Freguesia a verba de cerca 

de 1.200.000€, deverá ser agendada reunião, com a maior brevidade possível, com o 

Vereador Diogo Moura, de forma a perceber como esta questão pode ser sanada; 

Informou que a equipa da Junta de Freguesia destacada para organizar o processo 

eleitoral para as eleições legislativas de 30 de janeiro seria constituída pelas funcionárias 

Paula Santos (que coordena), Sónia Francisco, Paula Camacho e Andreia Silveira; 

 



 
 
 

 

 

1.2. Vogal José Silva Pinto: 

Questionou se o WC canino na Alameda Roentgen continuava sob gestão da CML, uma 

vez que precisava ser limpo/arranjado e que se assim fosse, na reunião com o Vereador 

Diogo Moura poderiam propor um CDC para que a Junta de Freguesia passasse a ser a 

entidade responsável; 

 

1.3. Vogal Joana Barata Lopes: 

Falou da necessidade de reforço de Recursos Humanos para alguns serviços dos seus 

pelouros; 

 

 

Informou ainda que este ano os presentes de Natal da Junta de Freguesia, seriam para 

todas as crianças, independentemente de frequentarem a escola pública ou colégios 

privados. 

 

1.4. Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos: 

Informou que o tradicional Concerto de Natal da Freguesia, com a participação de vários 

coros, se realizará no dia 19 de dezembro, pelas 15 horas, na Igreja do Colégio São João 

de Brito. 

 

 

 

2. Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

 

 2.1. Deliberação n.º 50A/2021: Adjudicação a empresa Castro Eletrónica, Lda. (NIPC 

503638471) para aquisição de um projetor, pelo montante de € 70,00 (setenta euros) 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 51/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 2.2. Deliberação n.º 51A/2021: Adjudicação à LIBERTY SEGUROS, Lda. (NIPC 500068658) 

para pagamento da apólice de seguros n.º 4300923895, pelo montante de € 323,47 

(trezentos e vinte e três euros e quarenta e sete cêntimos) com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 52/2021). 

Aprovada por unanimidade 



 
 
 

 

 2.3. Deliberação n.º 52A/2021: Adjudicação à LIBERTY SEGUROS, Lda. (NIPC 500068658) 

para pagamento da apólice de seguros n.º 2700004194, pelo montante de € 1.128,52 

(mil cento e vinte e oito euros e cinquenta e dois cêntimos) com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 53/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 2.4. Deliberação n.º 53A/2021: Adjudicação à LIBERTY SEGUROS, Lda. (NIPC 500068658) 

para pagamento da apólice de seguros n.º 2700004194, pelo montante de € 1.582,17 

(mil quinhentos e oitenta e dois euros e dezassete cêntimos) com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 54/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

3. Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

 

3.1. Deliberação n.º 54A/2021: Disponibilização de verba para aquisição de bens e serviços 

para as atividades da CAF Natal 2021, no valor máximo de € 750,00 (setecentos e 

cinquenta), com IVA incluído à taxa legal em vigor, e de acordo com a seguinte 

repartição: 

CAF Valor 

CAF EB1 Telheiras € 200,00 

CAF EB São Vicente € 200,00 

CAF EB Quinta dos Frades € 350,00 

                                                                                                                   Total € 750,00 

(Proposta n.º 57A/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 

4. Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

4.1. Deliberação n.º 55A /2021: Aprovar o Regulamento Interno de utilização do material 

do Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro. 

Aprovada por unanimidade 

 



 
 
 

 

 

4.2. Deliberação n.º 56A /2021: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de 

aquisição de serviços de instalação de Iluminação de Natal 2021, a celebrar com a entidade 

Concorrente SUCESSOS Q.B. – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, UNIPESSOAL, LDA., NIPC 509316808, pelo 

preço contratual de € 34.910,00 (trinta e quatro mil euros novecentos e dez cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor (CP n.º34/2021) (Proposta n.º 55/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

 

5. Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.1 Deliberação n.º 57A/2021: Adjudicação a empresa Pedro Rodrigues Mendes – Café dos 

Parrecos (NIPC 169166481) para refeições Atividade Quinta do Olival – BIP ZIP – 

Bairros Saudáveis, pelo montante de € 180,00 (cento e oitenta euros) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 50/2021). 

Aprovada por unanimidade 
 

5.2 Deliberação n.º 58A/2021: Adjudicação a empresa LEROY MERLIN – Alta de Lisboa 

(NIPC 504995251) para reabertura do Lavadouro – VAMOS LAVAR A CARA AO 

LAVADOURO!, pelo montante de € 150,00 (cento e cinquenta euros) com IVA incluído 

à taxa legal em vigor (Proposta n.º 56/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

5.3 Deliberação n.º 59A/2021: Adjudicação a Coelho Pereira (NIPC 500503397) para 

aquisição de espécies hortícolas, material de reparação e manutenção da horta CAF 

BCV, pelo montante de € 130,00 (cento e trinta euros) com IVA incluído à taxa legal 

em vigor (Proposta n.º 58/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

6. Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 



 
 
 

 

6.1 Deliberação n.º 60A/2021: Aprovar a decisão de aquisição de bens móveis, consistindo 

na aquisição de 200 presentes (destinados aos funcionários da Junta), pelo valor 

unitário de 13,45 €, e com a despesa total de 2.690,00 €, no estabelecimento Pingo 

Doce do Lumiar. Determinar que a adjudicação será realizada diretamente, sobre a 

fatura respetiva, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do Código dos 

Contratos Públicos. Determinar que os procedimentos conducentes à concretização 

do disposto na alínea anterior sejam desenvolvidos pelos serviços da Junta, com a 

maior brevidade. (Proposta n.º 59/2021). 

Aprovada por unanimidade 

 

 

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

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 03 de dezembro de 2021. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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