
 

 

ATA N.º 10/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 04 de março de 2022 

 
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia do 

Lumiar, na 10.ª reunião do ano de 2022, do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, 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. 

 

 
Ponto 1 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

 

1.1. Deliberação n.º 194/2022 – Aprovar a atribuição de subsídio para apoio ao 

funcionamento das coletividades, para pagamento aos monitores das diversas modalidades, 

referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de 4.590,00€ (quatro mil quinhentos e noventa  

euros), de acordo com compromisso assumido pelo anterior executivo da Junta de Freguesia 

do Lumiar, segundo a tabela infra: 

 

 

 
Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

Ginástica 0,00 € 

Karaté 180,00 € 

Xadrez 180,00 € 

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol 360,00 € 

Clube Atlético Alta de Lisboa Judo 180,00 € 

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing 360,00 € 

Académico Clube de Ciências Futsal 360,00 € 

 

Centro Social da Musgueira - Mediateca 

Futsal 180,00 € 

Voleibol 180,00 € 



 

Aprovado por unanimidade 

Recreativo Águias da Musgueira Boxe e Futebol 11 720,00 € 

Sporting Clube de Portugal Ténis de Mesa 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Basquetebol 540,00 € 

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Andebol 270,00 € 

Judo Clube de Lisboa Judo 180,00 € 

  
Total 

 
4.590,00 € 

(Proposta n.º 194/2022) 

 

 
 

1.2. Deliberação n.º 195/2022 – Aprovar a atribuição de subsídio para apoio ao 

funcionamento das coletividades, para pagamento aos monitores das diversas modalidades, 

referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor de 4.590,00€ (quatro mil quinhentos e  

noventa euros), de acordo com compromisso assumido pelo anterior executivo da Junta de 

Freguesia do Lumiar, segundo a tabela infra: 

 

 

 
Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

Ginástica 0,00 € 

Karaté 180,00 € 

Xadrez 180,00 € 

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol 360,00 € 

Clube Atlético Alta de Lisboa Judo 180,00 € 

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing 360,00 € 

Académico Clube de Ciências Futsal 360,00 € 

 

Centro Social da Musgueira - Mediateca 

Futsal 180,00 € 

Voleibol 180,00 € 

Recreativo Águias da Musgueira Boxe e Futebol 11 720,00 € 

Sporting Clube de Portugal Ténis de Mesa 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Basquetebol 540,00 € 

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo 180,00 € 



 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Sporting Clube de Portugal Andebol 270,00 € 

Judo Clube de Lisboa Judo 180,00 € 

  
Total 

 
4.590,00 € 

(Proposta n.º 195/2022) 
 

1.3. Deliberação n.º 196/2022 – Aprovar a atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da 

Musgueira (NIF 501140778) para apoio à atividade desportiva “Gala de Boxe Recreativo 

Águias da Musgueira” no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Boxe 2021/2022, 

pelo montante de € 700,00 (setecentos euros). (Proposta n.º 196/2022) 

 

1.4. Deliberação n.º 197/2022 – Aprovar a atribuição de subsídio à Associação Rangers de 

Telheiras (NIF 514590408) para apoio ao funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo 

Alto da Faia, relativo ao mês de fevereiro de 2022, pelo montante de € 1.100,00 (mil e cem 

euros). (Proposta n.º 197/2022) 

 

 
1.5. Deliberação n.º 198/2022 – Adjudicar à empresa AutoSueco, Lda. (NIPC 515245852) 

a manutenção do autocarro com a matrícula 21-PG-82 (carregamento de bateria), pelo preço 

de € 202,10 (duzentos e dois euros e dez cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 198/2022) 

 

 
1.6. Deliberação n.º 199/2022 – Adjudicar à empresa Tutitaças, Taças e Troféus, Lda. 

(NIPC 502420545) a aquisição de 40 troféus para apoio à atividade desportiva “Gala de Boxe  

Recreativo Águias da Musgueira” a realizar dia 05 de março de 2022, pelo preço de € 287,82  

(duzentos e oitenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (Proposta n.º 199/2022) 

Aprovado por unanimidade 



 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Adiada 

Aprovado por unanimidade 

1.7. Deliberação n.º 201/2022 – Adjudicar à empresa AutoSueco, Lda. (NIPC 515245852) 

a manutenção do autocarro com a matrícula 21-PG-82, pelo preço de € 5.261,19 (cinco mil 

duzentos e sessenta e um euros e dezanove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (Proposta n.º 201/2022) 

 

 
Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

 

2.1. Deliberação n.º 190/2022 – Adjudicar à empresa Justino Gomes Bessa & Filhos, Lda. 

(NIPC 502072679) a aquisição de serviços para montagem de 2 (dois) pneus com 

alinhamento da viatura com a matrícula: 52-PG-17 do Posto Higiene Urbana, pelo preço de 

€ 214,68 (duzentos e catorze euros e sessenta e oito cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 190/2022) 

 

 
2.2. Deliberação n.º 191/2022 – Adjudicar à empresa Melfa, Lda. (NIPC 508415110) a 

aquisição de 10 fios de nylon corte redondo para o Posto Higiene Urbana, pelo preço de €  

547,51 (quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta e um cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 191/2022) 

 

2.3. Deliberação n.º 192/2022 – Adjudicar à empresa Melfa, Lda. (NIPC 508415110) a 

aquisição de 5 lts de óleo para roçadoras STIHL HP SUPER, pelo preço de € 115,60 (cento 

e quinze euros e sessenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

192/2022) 



 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 
 
 

3.1. Deliberação n.º 193/2022 – Disponibilizar verba para aquisição de material para 

realização de atividades de Artes Plásticas do Centro de Artes e Formação, no valor máximo 

de € 70,00 (setenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 193/2022) 

 

Ponto 4 – Informações 

Não existiram informações. 

 

Ponto 5 – Adenda à Convocatória – Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 
 

5.1. Deliberação n.º 202/2022 – Aprovar a Mobilidade da trabalhadora Sónia Alexandra 

Branco Francisco integrada na carreira e categoria de Técnica Superior, para exercer funções 

no Instituto dos Registos e do Notariado, com início a 15 de Março do corrente ano. 

(Proposta n.º 202/2022) 

 

 

Ponto 6 – Adenda à Convocatória durante a reunião – Propostas subscritas pela Vogal 

Carla Sequeira 

6.1. Deliberação n.º 203/2022 - Aprovar a modificação do contrato de prestação de serviço 

de Elisabete Fernandes Batista, adjudicado em 10 de janeiro de 2022, o qual, com a presente 

modificação, deverá ser reduzido a escrito; 

Aprovar a respetiva minuta, anexa à presente proposta; 

Delegar no Presidente da Junta a competência para a assinatura do contrato, caso o mesmo 

venha a ser aceite pela prestadora; 

Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de desenvolver os 

procedimentos conducentes à concretização do disposto nas alíneas anteriores, bem como 

assegurar o cumprimento das demais formalidades legais, nomeadamente as decorrentes do 

artigo 315.º do Código dos Contratos Públicos. (Proposta n.º 203/2022) 

 
Aprovado por unanimidade 



 

 

5.3. Deliberação n.º 204/2022 - Aprovar a adjudicação do contrato de prestação de serviços 

de apoio à gestão dos espaços públicos, equipamentos e património da freguesia para o 

período de 1 de março a 31 de dezembro de 2022 (AD 89/2022), com um montante máximo 

de despesa de € 14.000, acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, pelo período de 

10 meses, com convite a Luís Manuel Anglin de Castro (NIF 109596960). (Proposta n.º 

204/2022) 

 
 

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

 

 
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 04 de março de 2022. 

 

 
Presidente Ricardo Mexia 

 

 
Secretário José da Silva Pinto 
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