
 
 

ATA N.º 11/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 14 de março de 2022 

 

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

Lumiar, na 11.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 Presidente Ricardo Mexia 

1.1. Deliberação n.º 209/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de limpeza e manutenção do sistema de fontes e 

lago do Parque Europa, sito na Rua Agostinho Neto, na freguesia do lumiar, para 10 meses, 

no período de 1 de março a 31 de dezembro, pelo preço contratual de € 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, à entidade MANVIA – 

Manutenção e Exploração de Instalações e Construções, S.A. (NIPC 503171565). (Proposta 

n.º 209/2022) 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

2.1. Deliberação n.º 205/2022 - Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe 

melhor identificado na proposta em anexo, no valor de € 1.000,00 (mil euros), no âmbito do 

Fundo de Emergência Social, para pagamento de despesas prioritárias de saúde, incluindo 

óculos, prótese dentária e medicação. (Proposta n.º 205/2022) 

 

 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 



 
2.2. Deliberação n.º 206/2022 - Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe 

melhor identificado na proposta em anexo, no valor de € 1.000,00 (mil euros), no âmbito do 

Fundo de Emergência Social, para pagamento de despesas de renda de casa em habitação 

privada. (Proposta n.º 206/2022) 

 

2.3. Deliberação n.º 220/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de 1 (um) contrato de fornecimento de dois cabazes mensais de bens alimentares frescos, a 

celebrar com a entidade Concorrente A.M. Frutas, Lda., NIPC 503 628 360, para o período 

compreendido entre 1 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2022, pelo preço contratual 

de € 17.000,00 (dezassete mil euros) já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 6%, nos 

termos propostos no respetivo projeto de decisão em anexo. (Proposta n.º 220/2022) 

Aprovado por unanimidade 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

3.1. Deliberação n.º 207/2022 - Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio ao desenvolvimento das atividades 

económicas da freguesia e gestão do Mercado do Lumiar para o período de 1 de abril a 31 

de dezembro de 2022, com um montante máximo de despesa de € 12.600 (doze mil e 

seiscentos euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com convite a José 

António da Costa Morgado (NIF 140499830). (Proposta n.º 207/2022) 

 

 

3.2. Deliberação n.º 208/2022 - Aprovar a decisão de resolução, por acordo, de contrato 

celebrado com Ilda Cristina dos Santos Morgado, com efeitos a 01.03.2022 (Proposta n.º 

208/2022) 

 

 

 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Adiada 



 
 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

4.1. Deliberação n.º 210/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

1 (um) contrato de aquisição de serviços de seguros de acidentes de trabalho, por mediação, 

por um período de três meses, por ajuste direto (AD 86/2022), pelo preço de € 7.931,55  (sete 

mil novecentos e trinta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos), à entidade GENERALI – 

Companhia de seguros LDA (NIPC: 513300260). (Proposta n.º 210/2022) 

 

 

4.2. Deliberação n.º 211/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

1 (um) contrato de aquisição de serviços de conservação, manutenção e reparação do espaço 

público na área da freguesia do Lumiar, a celebrar com TECNOPROGRESSO – Obras 

Públicas e Construção Civil, Lda., pelo período de nove meses (de 01 de abril a 31 de 

dezembro), com um montante máximo de despesa de € 27.000,00 (vinte e sete mil euros), 

correspondente a € 3.000,00 (três mil euros) mensais, ao qual acresce IVA, à taxa legal em 

vigor. (CP 5/2022). (Proposta n.º 211/2022) 

Aprovado por unanimidade 

 

4.3. Deliberação n.º 212/2022 - Aprovar as conclusões constantes do relatório final 

elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante, e: 

Admitir as propostas apresentadas pelas Entidades Concorrentes, BCITY MANUTENÇÃO 

ESPAÇOS URBANOS, UNIPESSOAL, LDA E BRICANTEL – COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE BRAGANÇA, S.A.; 

Ordenar as propostas por aplicação do critério de adjudicação previsto no ponto 10.º do 

Ofício Convite; 

Adjudicar a proposta apresentada pelo Concorrente BRICANTEL – COMÉRCIO DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE BRAGANÇA, S.A. no valor de € 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e 

oitocentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 6%; 

Aprovado por unanimidade 



 
Notificar a entidade BRICANTEL – COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO DE BRAGANÇA, S.A. 

para apresentar os documentos de habilitação exigidos no termos do disposto no artigo 81.º 

do Código dos Contratos Públicos e ponto 12.º do Ofício Convite (CP 32/2021) (Proposta  

n.º 212/2022) 

 

4.4. Deliberação n.º 213/2022 - Aprovar a prorrogação do contrato de aquisição de serviços 

de conservação, manutenção e reparação do espaço público da Freguesia do Lumiar (CP 

6/2020), celebrado em 13 de julho de 2020 com a TECNOPROGRESSO - Obras Públicas 

e Construção Civil, Lda., até 31 de março de 2022, na medida do estritamente necessário e 

por motivos de urgência imperiosa, com um montante máximo de despesa de € 9.000,00 

(nove mil euros), acrescido do IVA à taxa legal de 23%. (Proposta n.º 213/2022) 

 

4.5. Deliberação n.º 214/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços de seguros de acidentes de trabalho, por mediação, por 

consulta prévia (CP 3/2022), por um período de 12 (doze) meses, com um montante máximo 

de despesa de até € 31.728,00 (trinta e um mil setecentos e vinte e oito euros), a que acresce 

IVA, à taxa legal em vigor, se aplicável. Aprovar o convite às seguintes entidades: FHM 

SEGUROS - Sociedade de mediação de seguros LDA (NIPC:  503660132); 

PORTINSURANCE - Consultores seguros LDA (NIPC: 503912352); Melior Seguros - 

Consultores e Corretores de Seguros, S.A (NIPC: 501278699). Designar o júri do 

procedimento, com a seguinte composição: Presidente: Luísa Gomes; Vogal Efetivo: Susana 

Pereira; Vogal Efetivo: Klein Miguel; Vogal Suplente: Lúcia Prezado; Vogal Suplente: Ana 

Silva. No uso da competência prevista na alínea xx), do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Junta de Freguesia do Lumiar, requer à Assembleia de Freguesia do 

Lumiar autorização prévia, para nos termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, lançar o procedimento concursal tendente à assunção de um 

compromisso plurianual, após decurso do respetivo procedimento de contratação pública, 

para formação de um contrato de aquisição de serviços de seguros de acidentes de trabalho, 

por mediação, por consulta prévia, por um período de 12 (doze) meses, até ao limite máximo 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

https://www.racius.com/melior-seguros-consultores-e-corretores-de-seguros-s-a/
https://www.racius.com/melior-seguros-consultores-e-corretores-de-seguros-s-a/


 
global de até € 31.728,00 (trinta e um mil setecentos e vinte e oito euros), com a seguinte 

repartição pelos anos económicos 2022, 2023: 

- de 1 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022 – 21.152,00 €  

- de 1 de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023 – 10.576,00 € (Proposta n.º 214/2022) 

 

 

4.6. Deliberação n.º 215/2022 - Retificar a Deliberação n.º 84/2022, tomada em reunião 

do Executivo de 24 de janeiro de 2022, para que da mesma passe a constar “Adjudicação à 

empresa A Garagem EU (NIF 225187370) para “aquisição de serviços para reparação da viatura: 

48-74-XA Fiat Ducato”, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo 

de despesa de € 1.650,81 (mil e seiscentos e cinquenta euros e oitenta e um cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 215/2022) 

Aprovado por unanimidade 

 

4.7. Deliberação n.º 218/2022 - Adjudicação à empresa STROBOSOM, Lda. (NIPC 

505445166) para revisão geral da viatura de serviço da Sede – Peugeot 79-BF-79, pelo preço 

de € 172,20 (cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (Proposta n.º 218/2022) 

 

 

4.7. Deliberação n.º 219/2022 - Adjudicação à empresa SOPINAUTO – Sociedade de 

Pintura de Automóveis, Lda. (NIPC 502382031) para reparação da porta de correr da 

carrinha “Lumiar Transporta” AD-89-CH, pelo preço de € 989,55 (novecentos e oitenta e 

nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta 

n.º 219/2022) 

 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

 

5.1. Deliberação n.º 216/2022 - Adjudicação à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) aquisição de forquilhas, cabos de forquilhas, sacholas e cabos de sacholas do 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 



 
Posto Higiene Urbana, pelo preço de € 330,00 (trezentos e trinta euros), com IVA incluído 

à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 216/2022) 

Aprovado por unanimidade 

 

5.2. Deliberação n.º 217/2022 - Adjudicação à empresa 2AB – Comércio e Serviços de 

Equipamentos, Lda. (NIPC 501857249) aquisição de serviço para reparação periódica dos 

Triciclos do Posto Higiene Urbana, pelo preço de € 484,96 (quatrocentos e oitenta e quatro 

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

217/2022) 

 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

6.1. Deliberação n.º 221/2022 - Adjudicação à empresa Palavras Legadas Unipessoal, LDA. 

(NIPC 508733138) aquisição de Jogos das Emoções, pelo preço de € 127,10 (cento e vinte e 

sete euros e dez cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 221/2022) 

 

 

6.2. Deliberação n.º 222/2022 - Adjudicação à empresa Paralelo Editora, S.A. (NIPC 

500699372) aquisição de 6 (seis) conjuntos dos 3 Livros: “Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – Livro 1, 2 e 3”, pelo preço de € 122,86 (cento e vinte e dois euros e oitenta e 

seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 222/2022) 

 

 

6.3. Deliberação n.º 223/2022 – Conceder apoio financeiro às Associações de Pais da 

EB1-JI de Telheiras e à Associação de Pais do Alto da Faia, relativo aos custos 

suportados com monitorização de crianças de Jardim de Infância, aos almoços, nos meses 

de Janeiro e Fevereiro de 2022, num total de € 2.200 (dois mil e duzentos euros).  

 

Considerando que era prática anterior suportar financeiramente este apoio de monitorização, 

apesar da Junta de Freguesia dispor de Recursos Humanos próprios com essas competências, 

vieram as Associações de Pais dos estabelecimentos escolares acima referidos, solicitar apoio 

financeiro para suprir a necessidade de apoio de monitorização.  

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 



 
Uma vez que a Junta de Freguesia do Lumiar dispõe de Monitores com horário compatível 

à supressão desta necessidade entende-se que, por uma boa gestão do dinheiro público e, 

simultaneamente, cumprindo com a resposta à necessidade da comunidade, este apoio deve 

deixar de ser financeiro e passa a ser suprida a necessidade através dos Recursos Humanos, 

devidamente habilitados, da Junta de Freguesia do Lumiar.  

Considerando que esta decisão produziu efeitos a partir de 1 de Março de 2022 e que as 

despesas financeiras referentes aos meses anteriores, de contratação de apoio de 

monitorização, foram suportadas pelas respetivas Associações de Pais, delibera-se conceder 

este apoio financeiro, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro com a seguinte distribuição: 

●  Associação de Pais EB1-JI Telheiras – 4 monitores – € 1.400 (mil e quatrocentos 

euros); 

● Associação de Pais do Alto da Faia – 2 monitores – € 800 (oitocentos euros). 

(Proposta n.º 223/2022) 

 

 

6.4. Deliberação n.º 224/2022 - Adjudicação à empresa Palavras Legadas Unipessoal, LDA. 

(NIPC 508733138) aquisição de 100 kits jogo Freguesia do Lumiar, pelo preço de € 1.070,10 

(mil e setenta euros e dez cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

224/2022) 

 

Ponto 7 – Informações 

Presidente 

Informou que recebeu o convite da Parceria Local de Telheiras para a apresentação de uma 

candidatura da Junta de Freguesia do Lumiar aos “Jardins da Paz”, cujo financiamento será 

suportado pela Junta de Freguesia do Lumiar e por fundos Europeus, na proporção de 30% 

e 70%, respetivamente.  

Deu nota da participação no congresso da ANAFRE, nos dias 11, 12 e 13 de Março. 

Informou que a Junta de Freguesia, em conjunto com a Parceria Local de Telheiras, tinha 

submetido uma candidatura ao EPAH, principal iniciativa da Comissão Europeia sobre 

pobreza energética, para até 9 meses de apoio técnico personalizado, tendo em vista o 

desenvolvimento de ações de combate à pobreza energética. 

Aprovado por unanimidade 

Aprovado por unanimidade 



 
Por fim deu conta de que tinham sido enviados para o departamento de Contratos de 

Delegação de Competências da Câmara Municipal de Lisboa, os comprovativos de despesa 

relativos à transferência da primeira tranche do CDC Nova Geração, do mandato 

2017/2021, prorrogado até 31 de Dezembro de 2022, obrigação por cumprir pelo anterior 

executivo da Junta de Freguesia do Lumiar, sem a qual, a Junta de Freguesia não poderia 

aceder às duas tranches seguintes, no valor aproximado de Um Milhão e Oitocentos Mil 

euros. 

 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

Informou que as iniciativas realizadas pela Junta de Freguesia para assinalar o Dia 

Internacional da Mulher correram bem e tiveram uma excelente recetividade, tanto por parte 

dos intervenientes, como dos participantes e espectadores. 

 

Secretário José Silva Pinto 

Informou que reuniu com o Departamento de Administração do Património da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

 

Vogal Carla Sequeira 

Informou que a empresa de consultoria CityHall já concluiu a sua análise dos processos de 

pessoal e da documentação existente relativa aos processos de SIADAP referentes aos 

biênios 2017-2018 e 2019-2020, em atraso do anterior executivo, tendo produzido um 

relatório que será disponibilizado a todos os membros do Órgão Executivo da Junta. 

Deu conhecimento das reuniões em que esteve presente, no âmbito da candidatura ao PRR 

para Bairros Digitais, informando que, após análise dos critérios de seleção e tendo em conta 

o reduzido prazo para candidaturas, considera que a Junta de Freguesia do Lumiar não se 

encontra em condições de submeter candidatura a este apoio que se destina a apenas 50 

bairros em todo o território nacional. A propósito dos critérios de seleção refere ainda que a 

Junta não dispõe de um cadastro do comércio local, nem sequer uma lista rigorosa sobre o 

mesmo, sendo que essa informação é exigida no concurso. 

 

Vogal Ana Beatriz Nunes 



 
Informou que reuniu com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

no âmbito do Projeto Nexus, um projeto de voluntariado contínuo, realizado em parceria 

com diversas instituições, que tem como objetivo apoiar crianças e jovens inseridos em 

bairros socialmente carenciados. No âmbito do Projecto Nexus, os estudantes estão 

disponíveis para realizar atividades de apoio ao estudo, bem como sessões formativas 

dirigidas para as áreas da saúde e cidadania, nas valências da Junta de Freguesia do Lumiar. 

 

 

Ponto 8 – Adenda à Convocatória - Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 

8.1. Deliberação n.º 225/2022 – Aprovar o pedido de mobilidade e autorizar o 

recrutamento em regime de mobilidade na categoria do Técnico Superior na posição 

remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontre posicionado na categoria, 

José António Sargo Vicente, pertencente ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, 

que manifestou interesse em exercer funções na Junta de Freguesia do Lumiar, uma vez que 

existe interesse da parte da Junta de Freguesia do Lumiar em recrutar um trabalhador com o 

seu perfil, nos termos previstos nos artigos 92.º e seguintes, da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. (Proposta n.º 

225/2022) 

Aprovado por unanimidade 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 14 de março de 2022. 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

Secretário José da Silva Pinto  
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