
 
 

ATA N.º 12/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 21 de março de 2022 

 

Aos vinte e um 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 228/2022 – Aprovar a prorrogação do contrato de aquisição de 

serviços de conservação, manutenção e reparação dos espaços verdes da Freguesia do 

Lumiar, previamente celebrado com a HIDURBE SERVIÇOS, S.A., agora PreZero 

Portugal, SA. (NIPC 516704664), na medida do estritamente necessário e por motivos de 

urgência imperiosa, com um montante máximo de despesa mensal de € 36.329,66 (Trinta e 

Seis Mil Trezentos e Vinte e Nove euros e sessenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa 

legal em vigor de 6%.  (Proposta n.º 228/2022) 

 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

2.1. Deliberação n.º 229/2022 - Disponibilizar verba para a aquisição de alimentos para 

confeção de lanches a serem fornecidos às equipas presentes na jornada de 09 de abril de 

2022 da Community Champions League - projecto que recorre ao futebol de rua como estratégia 

de proximidade para promover a inclusão social dos jovens, equipas técnicas e famílias e a 

coesão territorial, do qual a Junta de Freguesia do Lumiar é promotora local e no qual 

Aprovada por Unanimidade 



 
participa a equipa do Alto do Lumiar que integra utentes do Centro de Artes e Formação -, 

no valor máximo de € 120,00 (cento e vinte euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 229/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

3.1. Deliberação n.º 231/2022 - Adjudicar à empresa MELFA, Lda. (NIPC 502792531) a 

aquisição de 20 pratos inferior para roçadoras e 20 miolos para as roçadoras, pelo preço de 

€ 570,72 (quinhentos e setenta euros e setenta e dois cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 231/2022) 

 

 

3.2. Deliberação n.º 232/2022 - Adjudicar à empresa João M. Costa – Representações, 

Unipessoal, Lda. (NIPC 515925519) a aquisição de luvas: 48 luvas de nylon e 60 luvas de 

cabedal para o Posto de Higiene Urbana, pelo preço de € 405,01 (quatrocentos e cinco euros 

e um cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 232/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

3.3. Deliberação n.º 233/2022 - Adjudicar à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) a aquisição de material para o Posto de Higiene Urbana, nomeadamente: 100 

sacos de varredura e 20 kg de comida para o cão, pelo preço de € 238,00 (duzentos e trinta e 

oito euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 233/2022) 

 

3.4. Deliberação n.º 234/2022 - Adjudicar à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) a aquisição de 1 (um) disco de corte Inox, 1 caixa de elétrodos para o Posto de 

Higiene Urbana, pelo preço de € 47,50 (quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 234/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

Aprovada por Unanimidade 

Aprovada por Unanimidade 



 
 

Ponto 4 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

4.1. Deliberação n.º 227/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação do 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 (AD 90/2022), com um montante máximo de despesa de 

€ 12.600, acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com convite a José António da 

Costa Morgado (NIF 140499830). (Proposta n.º 227/2022) 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

5.1. Deliberação n.º 235/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços para produção da 13.ª Corrida Luzia Dias, por ajuste 

direto (AD 91/2022), no próximo dia 16 de abril de 2022, evento desportivo organizado pela 

Junta de Freguesia do Lumiar em parceria com a Associação de Moradores do Bairro da Cruz 

Vermelha e com Academia Musical 1.º de Junho com um montante máximo de despesa de 

€ 18.000,00 (dezoito mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com convite à 

entidade: Jesus Events – Unipessoal, Lda. (NIPC: 508131138). (Proposta n.º 235/2022) 

 

 

 

5.2. Deliberação n.º 236/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento por ajuste 

direto para aquisição de serviços de manutenção e limpeza para o Mercado do Lumiar, por 

um período de 3 (três) meses, entre 1 de fevereiro e 30 de abril de 2022, (AD 92/2022) de 

até € 6.180,12 (seis mil cento e oitenta euros e doze cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal 

em vigor, com convite à entidade: AROMALIMPA - LIMPEZAS INDUSTRIAIS S.A. 

(NIPC: 506645541). (Proposta n.º 236/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

 

 

Aprovada por Unanimidade 

Aprovada por Unanimidade 



 
 

5.3. Deliberação n.º 237/2022 - Aprovar a prorrogação do contrato de aquisição de serviços 

de manutenção e limpeza para os vários edifícios da Junta de Freguesia do Lumiar (CP 

18/2021), considerando que é fundamental acautelar a continuidade da prestação dos 

serviços de higiene e de limpeza essenciais ao regular funcionamento dos serviços e de outras 

estruturas da Junta de Freguesia, por um período de 4 meses, de 1 de janeiro a 30 de abril de 

2022, nomeadamente, UTIL, Pavilhão Escola Secundária do Lumiar, Biblioteca Maria Keil, 

celebrado em 28 de junho de 2021 com a SANIAMBIENTE – FACILITY SERVICES LDA. (NIPC: 

506665836), até 30 de abril de 2022, na medida do estritamente necessário e por motivos de 

urgência imperiosa, com um montante máximo de despesa de até € 19.002,00 (dezanove mil 

e dois euros), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal de 23%. 

(Proposta n.º 237/2022) 

 

 

5.4. Deliberação n.º 238/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de 1 (um) contrato de Aquisição de Serviços e fornecimento de combustíveis líquidos para 

abastecimento dos veículos, máquinas e equipamentos da frota da Junta de Freguesia do 

Lumiar (CP 6/2022), pelo preço contratual de € 42.275,30 (quarenta e dois mil duzentos e 

setenta e cinco euros e trinta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com a 

entidade PRIO ENERGY, S.A. (NIPC 507872525). (Proposta n.º 238/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

5.5. Deliberação n.º 239/2022 - Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de serviços de manutenção e limpeza de vários edifícios afetos à 

Junta de Freguesia do Lumiar, por um período de 8 (oito) meses, de 1 de maio a 31 de 

dezembro de 2022, por consulta prévia (CP 8/2022) com um montante máximo de despesa 

de até € 54.948,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e oito euros), a que acresce 

IVA, à taxa legal em vigor, com convite às entidades: VADECA - FACILITY SERVICES, S.A. 

(NIPC: 508604460); ISS FACILITY SERVICES, (NIPC: 501616276), INTERLIMPE 

FACILITY SERVICES (NIPC: 502611057), e designar o júri do procedimento, com a 

seguinte composição: Presidente: Luísa Gomes, Vogal Efetivo: Susana Pereira, Vogal 

Aprovada por Unanimidade 



 
Efetivo: Cristina Serra, Vogal Suplente: Paula Camacho, Vogal Suplente: Maria Manuel 

Cabral. (Proposta n.º 239/2022) 

 

 

5.6. Deliberação n.º 240/2022 - Adjudicar à empresa FCSOUSA - Fabrico e Comércio de 

Produtos Metalúrgicos, Unipessoal, Lda. (NIPC 506836983) a aquisição de pilaretes novos 

para substituição de pilaretes danificados ou inexistentes, pelo preço de € 1.291,50 (mil 

duzentos e noventa e um euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (Proposta n.º 240/2022) 

 

 

5.7. Deliberação n.º 241/2022 - Adjudicar à empresa C2DL, Lda. (NIPC 514461446) a 

intervenção de reparação de iluminação na UTIL (26 lâmpadas); BCV (10 lâmpadas); JI 

Telheiras (1 lâmpada) e CAF Quinta dos Frades (3 lâmpadas), pelo preço de € 1.586,70 (mil 

quinhentos e oitenta e seis euros e setenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 241/2022) 

 

 

5.8. Deliberação n.º 242/2022 - Adjudicar à empresa LUDIPRÁTICA, Lda. (NIPC 

507513320) a intervenção de reparação de iluminação na EB Alto da Faia: 29 lâmpadas com 

arrancador) e 27 lâmpadas PLC, pelo preço de € 783,51 (setecentos e oitenta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 242/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

5.9. Deliberação n.º 243/2022 - Adjudicar à empresa SEGURFOGO – Engenharia de 

Segurança, Lda. (NIPC 501508732) a correção de anomalias na manutenção de extintores no 

Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, pelo preço de € 608,85 (seiscentos e oito euros e 

oitenta e cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 243/2022) 

 

 

 

 

Aprovada por Unanimidade 

Aprovada por Unanimidade 

Aprovada por Unanimidade 

Aprovada por Unanimidade 



 
 

 

5.10. Deliberação n.º 244/2022 - Adjudicar à empresa SEGURFOGO – Engenharia de 

Segurança, Lda. (NIPC 501508732) a Assistência Técnica SADI - substituição de detetor 

ótico analógico com base - Correção de anomalias na EB 1 Quinta dos Frades, pelo preço 

de € 196,80 (cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 244/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

5.11. Deliberação n.º 245/2022 - Adjudicar à empresa JJTOMÉ, S.A. (NIPC 500149771) 

para Intervenção de reparação de iluminação na EB Nuno Cordeiro (33 lâmpadas) e EB 

Rocha e Melo (79 lâmpadas), pelo preço de € 4.351,27 (quatro mil trezentos e cinquenta e 

um euros e vinte e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

245/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

5.12. Deliberação n.º 246/2022 - Adjudicar à empresa NOVA ENERGIA – Sistemas 

Elétricos, Lda. (NIPC 502759909) para aquisição de material elétrico para stock do Núcleo 

de Espaço Público, Património e Infraestruturas (NEPPI), pelo preço de € 675,55 (seiscentos 

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

(Proposta n.º 246/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

5.13. Deliberação n.º 247/2022 - Adjudicar à empresa LEROY MERLIN - Alta de Lisboa 

(NIPC 504995251) para aquisição de mala de ferramentas e ferramentas para stock do 

NEPPI, pelo preço de € 975,11 (novecentos e setenta e cinco euros e onze cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 247/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

 

 

 



 
 

 

5.14. Deliberação n.º 248/2022 - Adjudicar à empresa LEROY MERLIN - Alta de Lisboa 

(NIPC 504995251) a aquisição de Termoacumulador para duche no edifício Sede - (1º andar) 

NEPPI, pelo preço de € 99,99 (noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 248/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

5.15. Deliberação n.º 249/2022 - Adjudicar à empresa GENERALI, Lda. (NIPC 

500940231) o pagamento da apólice de seguros n.º 0007129362 – acidentes de trabalho, pelo 

preço de € 2.531,32 (dois mil quinhentos e trinta e um euros e trinta e dois cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 249/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

5.16. Deliberação n.º 251/2022 - Adjudicar à empresa Justino Gomes Bessa, Lda. (NIPC 

502072679) a substituição de 6 (seis) pneus e colocação de 2 (duas) baterias no autocarro, 

pelo preço de € 4.477,20 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete euros e vinte cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 251/2022) 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

6.1. Deliberação n.º 250/2022 - Disponibilizar verba para a atribuição de apoio à “Academia 

Musical 1º de Junho de 1893” (NIF: 501913815), no montante de € 17.000 (dezassete mil euros), 

para apoio à realização da Marcha do Lumiar de 2022. (Proposta n.º 250/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

 

6.2. Deliberação n.º 230/2022 - Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social da 

Musgueira (NIF 500954445) para apoio à realização da 13ª edição do CineConchas - evento 

cultural sem fins lucrativos, com uma importante componente social de promoção da 

inclusão social, de utilização partilhada de espaços públicos e de congregação de públicos 

diversos, que atrai um número considerável de público do Lumiar -, no valor de €10.000,00 

(dez mil euros). (Proposta n.º 230/2022) 

Aprovada por Unanimidade 

Aprovada por Unanimidade 



 
 

 

Ponto 7 - Informações 

Presidente 

Informou que a submissão da despesa relativa aos Contratos de Delegação de Competências 

com a Câmara Municipal de Lisboa, referentes ao mandato 2017/2021, prorrogados até 31 

de Dezembro de 2022, que se encontravam em atraso do anterior executivo, e tinham sido 

submetidos entretanto pelo atual executivo, foram validadas pelos serviços da Câmara 

Municipal de Lisboa, aguardando neste momento a validação por parte da vereação. 

Deu nota da realização, no fim-de-semana anterior, da Feira ComunicALTA, uma parceria 

da Junta de Freguesia do Lumiar com Associações da Alta de Lisboa. 

Informou que esteve com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e vários Presidentes 

de Junta de Freguesia, na partida dos camiões com trinta toneladas de bens angariados para 

apoiar a Ucrânia. 

Solicitou que as propostas para as reuniões de executivo sejam enviadas para os serviços 

pelos membros do Executivo da Junta de Freguesia, de forma a que se garanta que as mesmas 

foram previamente validadas pelo Vogal com a respetiva delegação de competências para o 

pelouro a que se referem. 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 21 de março de 2022. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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