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ATA N.º 4/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 24 de janeiro de 2022 

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

Freguesia do Lumiar, via Zoom, na 4.ª reunião do ano de 2022, 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. 

Ponto 1 – Aprovação de Atas 
 

1.1 Ata n.º 3 de 17 de janeiro de 2022. 

 

 
 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Presidente 
 

2.1. Deliberação n.º 68/2022 – Adjudicação à empresa VADECA, Lda. (NIPC 508604460) 

para aquisição de serviços de limpeza para as eleições legislativas - 30/01/2022, pelo 

montante de € 3.216,45 (três mil duzentos e dezasseis euros e quarenta e cinco cêntimos) 

com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 68/2022). 

 

 

 

2.2. Deliberação n.º 69/2022 – Adjudicação à empresa CTM – Logística, Mudanças e 

Transporte, Lda. (NIPC 510063667) para aquisição de serviços de recolha, transporte, 

distribuição e entrega de diverso material para o dia das eleições legislativas - 30/01/2022, 

pelo montante de € 4.862,19 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois euros e dezanove 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 69/2022). 



Aprovada por unanimidade 
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Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

 

2.3. Deliberação n.º 70/2022 – Adjudicação à empresa Bruno Jorge Antunes Catering e 

Restauração, Lda. (NIPC 510514014) para aquisição de serviços de fornecimento de 300 

refeições em formato Lunch Box para o dia das eleições legislativas - 30/01/2022, pelo 

montante de € 3.491,70 (três mil quatrocentos e noventa e um euros e setenta cêntimos) com 

IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 70/2022). 

 

2.4. Deliberação n.º 71/2022 – Pagamento a todos os membros das mesas de voto que 

exercem funções no ato eleitoral das eleições legislativas - 30/01/2022, pelo montante 

unitário de 51,38€, até ao limite máximo de € 13.501,80 (treze mil quinhentos e um euros e 

oitenta cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 71/2022). 

 

 

 

2.5. Deliberação n.º 72/2022 – Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas 

Professor Lindley Cintra (NIPC 600074552) para apoio às despesas inerentes ao dia das 

eleições legislativas - 30/01/2022, pelo montante de € 500,00 (quinhentos euros) (Proposta 

n.º 72/2022). 

 

 
 

2.6. Deliberação n.º 73/2022 – Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas 

Vergílio Ferreira (NIPC 600085201) para apoio às despesas inerentes ao dia das eleições 

legislativas - 30/01/2022, pelo montante de € 500,00 (quinhentos euros) (Proposta n.º 

73/20222). 

 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 
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2.7. Deliberação n.º 86/2022 – Adjudicação à empresa Catarina & Pedro, Lda. (NIPC 

516029258) para aquisição de 2000 máscaras FFP2 para usufruto no dia das eleições 

legislativas - 30/01/2022, pelo montante de € 360,40 (trezentos e sessenta euros e quarenta 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 86/2022). 

 

 

 

2.8. Deliberação n.º 87/2022 – Adjudicação à empresa PPRC - Comunicação, Lda. 

(NIPC 514071206) para aquisição de serviços para conceção e execução das placas sinaléticas 

de três escolas para o dia das eleições legislativas - 30/01/2022, pelo montante de € 3.155,44 

(três mil cento e cinquenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) com IVA incluído à 

taxa legal em vigor (Proposta n.º 87/2022). 

 

 

 

2.9. Deliberação n.º 88/2022 – Adjudicação à empresa TILIASCOOP – Formação & 

Reabilitação Psicossocial, CRL para aquisição de serviços de limpeza dos espaços 

exteriores de três escolas no âmbito das eleições legislativas - 30/01/2022, pelo montante de 

€ 1.724,00 (mil setecentos e vinte e quatro euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor 

(Proposta n.º 88/2022). 

 

 

 

2.10. Deliberação n.º 80/2022 – Adjudicação à Associação Rangers de Telheiras (NIPC 

514590408) para aquisição de serviços para colocação, remoção e limpeza do piso de 

proteção do pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar para as eleições 

legislativas a 30/01/2022, pelo montante de € 1.200,00 (mil e duzentos euros) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 80/2022). 
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Ponto 3 – Propostas subscritas pelo secretário José Silva Pinto 
 

3.1. Deliberação n.º 65/2022 – Adjudicação à empresa SEGURFOGO, Lda. (NIPC 

501508732) para assistência técnica na EB Nuno Cordeiro, pelo montante de € 79,95 (setenta 

e nove euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 65/2022). 

 

 

 

3.2. Deliberação n.º 66/2022 – Adjudicação à empresa GOOGLE (NIPC IE6388047V) 

para aquisição de serviços do Google APPS, contas de e-mail e Google Drive, para utilização 

do domínio: jf-lumiar.pt, pelo montante de € 587,25 (quinhentos e oitenta e sete euros e vinte 

e cinco cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 66/2022). 

 

 
 

3.3. Deliberação n.º 75/2022 – Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de 

aquisição de serviços de vigilância e segurança da Biblioteca Maria Keil, por um período de 

três meses, por ajuste direto, pelo preço de € 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta euros), 

a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23% (vinte e três por cento) a SECURITAS – 

Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A. (AD 52/2022), até existir uma proposta para 

serviços de segurança que abranjam todas as necessidades da Junta de Freguesia. (Proposta 

n.º 75/2022). 

 

 

3.4. Deliberação n.º 81/2022 – Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de junho 

de 1893 (NIPC 501913815), para apoio às atividades desportivas da modalidade de 

Basquetebol 2021/2022 (2ª tranche de um total de 4), pelo montante de € 4.000,00 (quatro 

mil euros), conforme compromisso assumido pelo anterior executivo. (Proposta n.º 

81/2022). 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 
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3.5. Deliberação nº 82/2022 – Atribuição de subsídio ao Académico Clube de Ciências 

(NIPC 503681660), para apoio às atividades desportivas da modalidade de Futsal 2021/2022 

(2ª tranche,de um total de 4), pelo montante de € 3.000,00 (três mil euros), conforme 

compromisso assumido pelo anterior executivo. (Proposta n.º 82/2022). 

 

 

 

3.6. Deliberação n.º 83/2022 – Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da 

Musgueira, para apoio às atividades desportivas da modalidade de Futebol 2021/2022 (3ª 

tranche, de um total de 4), pelo montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), conforme 

compromisso assumido pelo anterior executivo. (Proposta n.º 83/2022). 

 

 

 

3.7. Deliberação n.º 84/2022 – Adjudicação à empresa A Garagem EU (NIF 225187370) 

para aquisição de serviços para reparação da viatura: 48-74-XA Fiat Ducato, pelo montante 

de € 1.163,73 (trezentos e vinte e dois euros e noventa e dois cêntimos) com IVA incluído à 

taxa legal em vigor (Proposta n.º 84/2022). 

 

 

 

3.8. Deliberação n.º 85/2022 – Adjudicação à empresa DHE – Eletrodomésticos, 

Lda. (NIPC 513258574) para aquisição de 12 (doze) Termoventiladores, para utilização 

nas escolas, sede da Junta de Freguesia e instalações da Universidade da Terceira Idade 

do Lumiar, pelo montante de € 322,92 (trezentos e vinte e dois euros e noventa e dois 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 85/2022). 

 

Aprovada por unanimidade 
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Ponto 4 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 
 

4.1. Deliberação n.º 73/2022 – Retificar a Deliberação n.º 21A/2021, tomada em reunião 

do Executivo de 3 de novembro de 2021, para que da mesma passe a constar “atribuição de 

subsídio para pagamento de catering da Comemoração de Aniversário da Associação Maense”, por ajuste 

direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 736,00 (setecentos 

e trinta e seis euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 74/2022). 

 
 

4.2. Deliberação n.º 76/2022 – Adjudicação à empresa Modelo Continente 

Hipermercados S.A (NIPC 502011475) para aquisição de ingredientes perecíveis e não 

perecíveis para realização da atividade semanal de culinária, que consiste na confecção de 

uma receita pré-definida saudável para 35 utentes do Centro de Artes e Formação, pelo 

montante de € 1.200,00 (mil e duzentos euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 76/2022). 

 

 

4.3. Deliberação n.º 77/2022 – Adjudicação à empresa Modelo Continente 

Hipermercados S.A (NIPC 502011475) para aquisição de refeições de jantar para a equipa 

técnica, num total de 5 pessoas que prestam serviço no Centro de Artes e Formação e 20 

participantes, utentes do Centro de Artes e Formação, nos dias do espetáculo de teatro 

#VAZIO?, promovido pelo Centro de Artes e Formação, a realizar nos dias 28, 29 e 30 de 

janeiro, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, pelo montante de € 250,00 (duzentos e 

cinquenta euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 77/2022). 

 
4.4. Deliberação n.º 78/2022 – Adjudicação à empresa Telepizza (NIPC 502796251) para 

aquisição de refeições de jantar para a equipa técnica, num total de 5 pessoas que prestam 

serviço no Centro de Artes e Formação, e 20 participantes, utentes do Centro de Artes e 

Formação, nos dias do ensaio geral do espetáculo de teatro #VAZIO?, promovido pelo 
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Centro de Artes e Formação, a realizar nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, no Auditório da 

Biblioteca Orlando Ribeiro, pelo montante de € 175,00 (cento e setenta e cinco e cinquenta 

euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 78/2022). 

 
 
 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 
 

5.1. Deliberação n.º 79/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

contrato de prestação de serviço, revestindo a forma de contratos de prestação de serviço 

em funções públicas, na modalidade de tarefa, pelo período de seis meses, com um montante 

máximo de despesa de € 8.400 (oito mil e quatrocentos euros), valor acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, se devido, com Fernanda Marques de Figueiredo. (Proposta n.º 79/2022). 

 

 

5.2. Deliberação n.º 67/2022 – Aprovar a decisão de se optar pela medida de admoestação, 

nos termos do disposto no artigo 51º do RGCO, sem prejuízo, de se advertir solenemente 

os(as) arguidos(as) que não deverão reincidir na prática de tais factos, ou outros análogos, 

sob pena, de não serem permitidos nem relevados por esta autarquia. 

Aprovar que os infratores dos processos contraordenacionais constantes do dossiê VIII 

sejam notificados, da decisão de admoestação, sendo-lhes concedido o prazo de 10 (dez) dias 

úteis, para efetuar, o levantamento dos objetos apreendidos pela autoridade administrativa 

(que serviram ou estavam destinados a servir para a prática de uma contraordenação ou por 

esta foram produzidos) art.º 48-A do RGCO. 

Aprovar que os objetos apreendidos, que se encontrem à guarda da freguesia do Lumiar, que 

não forem levantados no prazo concedido, sejam declarados perdidos a favor da junta de 

freguesia, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º, e parte final do no 3 do art.º 48-A do RGCO, 

e entregues ao Pelouro do Desenvolvimento Social, destinando-os, atenta a sua natureza, a 

uma, ou mais Instituições, de acordo com o seu objeto social, necessidade(s) e bens ou 

entregue diretamente aos utentes carenciados identificados pela freguesia do Lumiar. 

Aprovar que seja dado conhecimento à entidade autuante da decisão proferida (Proposta 
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n.º 67/2022). 

Ponto 6 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 
 

6.1. Deliberação n.º 89/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

1 (um) contrato de Aquisição de Calçado- Botas/Sapatos para o Posto de Limpeza e Higiene 

Urbana, por ajuste direto, pelo preço de € 5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez euros), a que 

acresce IVA à taxa legal em vigor de 23% com entidade JOÃO M. COSTA – 

REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. (NIPC: 515925519). (Proposta n.º 

89/2022). 

 

 
6.2. Deliberação n.º 90/2022 – Adjudicação à empresa TERMOVENTIL, Lda. (NIPC 

500282773) para assistência ao termoacumulador do Posto de Higiene Urbana, pelo 

montante de € 161,13 (cento e sessenta e um euros e treze cêntimos) com IVA incluído à 

taxa legal em vigor (Proposta n.º 90/2022). 

 

 

6.3. Deliberação n.º 91/2022 – Adjudicação à empresa Justino Gomes Bessa, Lda. (NIPC 

502072679) para aquisição de pneus para a carrinha da Sede (Peugeot 206) cuja matrícula: 

79-BF-79, pelo montante de € 149,71 (cento e quarenta e nove euros e setenta e um 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 91/2022). 

 

 

 

6.4. Deliberação n.º 92/2022 – Adjudicação à empresa Leroy Merlin Portugal – 

Sociedade de Bricolage, S.A. (NIPC 504995251) para aquisição de material para pintura 

das redes de segurança das carrinhas do Posto de Limpeza, pelo montante de € 213,37 

(duzentos e treze euros e trinta e sete cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor 

(Proposta n.º 92/2022). 



 

Aprovada por unanimidade 

 

 
 

 

6.5. Deliberação n.º 93/2022 – Adjudicação à empresa Laranjeira & Amorim, S.A. (NIPC 

501380329) para aquisição de instalação das redes de segurança das carrinhas do Posto de 

Limpeza, pelo montante de € 686,45 (seiscentos e oitenta e seis euros e quarenta e cinco 

cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 93/2022) 

 

Ponto 7 – Informações 
 

Presidente 
 

Informou o executivo que a Junta Freguesia iria adquirir três aquecedores de exterior para 

utilização nas três escolas onde decorre o ato eleitoral de dia 30 de janeiro, uma vez que, 

muitos funcionários têm de estar desde as 6 horas da manhã, até provavelmente depois da 

meia noite à porta das escolas e precisam de algum conforto. 

Devido à situação pandémica, a reunião da Comissão Social de Freguesia foi adiada para dia 

16 de fevereiro de 2022. 

Secretário José Silva Pinto 
 

Informou que estava a realizar uma pesquisa de equipamento audiovisual para ser instalado 

no salão nobre da sede da Junta de Freguesia para transmissão das reuniões da Junta de 

Freguesia. 

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

 

 
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 24 de janeiro de 2022. 
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