
 
 

ATA N.º 5/2022 

 

Junta de Freguesia do Lumiar 

 

Reunião Pública de 31 de janeiro de 2022 

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia 

do Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 5ª 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 – Período de Intervenção do Público 

O Presidente da Junta de Freguesia iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes e 

reforçando a informação que estas reuniões abertas ocorrem na última segunda-feira de cada 

mês. Quando não são abertas, decorrem tipicamente no período da manhã, mas sendo esta 

aberta, tem lugar ao final da tarde, a começar às 17h30, como é o caso. 

Informou ainda que, sendo esta uma reunião aberta, houve a possibilidade de inscrição para 

os fregueses poderem intervir. 

Nada mais havendo a acrescentar, passou a palavra ao público presente. 

Teve a palavra a freguesa Paula Pereira que agradeceu a oportunidade de os fregueses serem 

ouvidos. Abordou um tema que, não sendo novo, é um tema novo para este executivo, pelo 

que fez uma contextualização. Há cerca de cinco anos, desde 2017, a Junta foi notificada 

sobre um piso que se encontra em estado de degradação tal que implica risco de queda para 

pessoas e, com a agravante de ser uma passagem pública de pessoas que se deslocam para 

um centro de reabilitação de pessoas já com vulnerabilidades e com riscos crescidos de queda. 

Estas instalações são arrendadas à Câmara Municipal de Lisboa (CML) à qual também foi 

dada a indicação para poder tentar agilizar a situação. Houve troca de correspondência com 

a CML, que a freguesa também enviou para a Junta, com o pedido de inscrição para esta 



 
reunião.  Da CML fizeram vários levantamentos, como é possível verificar no anexo que foi 

enviado. Depois a situação ficou para empreitada e não houve mais avanços do ponto de 

vista da intervenção. Já contactaram diversas vezes a CML e a Junta de Freguesia, não 

obtendo resposta. Na última vez que apresentou a situação ao anterior executivo, o 

Presidente de então, Dr. Pedro Delgado, disse que ia tomar as diligências necessárias, mas 

até à data não houve qualquer intervenção. 

Vem desta forma a freguesa pedir, uma vez mais ajuda, para que seja feito algo relativamente 

ao exposto, porque já tiveram situações de alarme, ainda mais tratando-se de uma população 

vulnerável e idosa à qual uma queda pode causar danos muito significativos na qualidade de 

vida destas pessoas. 

O Senhor Presidente agradece a intervenção e esclarece, uma vez que a freguesa não 

mencionou, que a zona em causa é na Rua Professor Delfim Santos, na Quinta do Lambert, 

para que fique registado. Acrescenta que o pedido foi feito na quinta-feira, altura em que 

andavam embrenhados nas preparações para as eleições legislativas que aconteceram de 

véspera, pelo que não foi possível obter mais dados sobre a questão trazida pela freguesa. 

Como se trata de uma situação documentada e que já se vem arrastando, o Presidente 

acrescenta que irá desenvolver os esforços necessários, até junto com a entidade que poderá 

ter essa responsabilidade que, neste caso, poderá ser a Câmara Municipal de Lisboa, para que 

a situação se possa resolver. Assegura que oportunamente será dada uma resposta. Esclarece 

ainda que se trata de uma reunião de executivo e não de Assembleia de Freguesia, e agradece, 

uma vez mais o contributo, reforçando que vão envidar esforços para que a situação, que já 

se arrasta há algum tempo, não se prolongue por um período análogo. 

Tem a palavra o freguês Jorge Rolo que afirma que não quer incomodar muito, porque tem 

uma lista extensa, acrescentando que nos últimos anos tem vindo a estas reuniões, afirmando 

que, como está reformado, não é vigilante nem fiscal, mas é frequentador e residente, sendo 

que, uma das coisas que criticava muito no presidente antecessor, era o facto de não ser 

residente na freguesia. Acrescenta que, quando envia e-mails, agradece que lhe digam 

qualquer coisa. Há já várias semanas, como pode testemunhar o vogal Fernando Baião, o 

senhor Jorge Rolo tem pedido a ajuda dos serviços para limpeza de dejetos. Enviou e-mail 

ao Senhor Presidente alertando que se trata de uma questão de saúde pública, afirmando que 

não vai esperar pelo camião-tanque, uma vez que um simples balde e uma garrafa de lixívia 

podia resolver o problema. Não percebe como chamando a atenção para um problema de 



 
saúde pública, tendo ido três vezes ter com o vogal Fernando Baião, e por mais que justifique 

que é preciso ir o camião-tanque, o senhor considera que se pode resolver o problema com 

um simples balde de água e uma garrafa de água de lixívia. Informa que mora ao lado do 

centro comercial do Lumiar e que costumam ir pessoas fazer as necessidades ao portão da 

sua garagem. Reforça que fica triste porque manda os e-mails, chama a atenção e ninguém 

diz nada. Menciona ainda que, com a funcionária Paula Santos, com a qual já tem uma ligação 

de alguns anos, quando há problemas de pilaretes a situação funciona lindamente, sendo que 

a Paula documenta com fotografias. O senhor fica triste porque o problema já se arrasta 

desde o princípio do ano. Informa ainda que tem uma longa lista a apresentar e pergunta ao 

Presidente para onde poderá enviar. 

O Presidente responde que pode enviar para o próprio ou para o gabinete, lamentando que 

o senhor não tenha obtido resposta em tempo útil e informando que irão ser tomadas as 

diligências para a remoção dos dejetos. Apesar da limitação do ponto de vista do 

equipamento, a mesma poderá ser, eventualmente, suprida como sugeriu o freguês.   

O Senhor Jorge Rolo afirma que já esteve para emprestar o balde e até oferecer garrafas de 

lixívia, considerando ser uma coisa muito simples. Reforça que desde o início do ano teve o 

cuidado de se deslocar pessoalmente para falar com o vogal Fernando Baião. Realça que não 

está a criticar o vogal Fernando Baião, que lhe explicou que havia falta de baterias. Ficou de 

fazer uma lista de todos os assuntos que ao longo dos últimos quatro anos foi levantando 

junto da Câmara e junto da Junta de Freguesia. 

O Presidente agradece o feedback e informa que tentarão resolver a situação mencionada e 

que já estava, de resto, sinalizada. 

O Presidente passou a palavra ao freguês seguinte. 

Tem a palavra o freguês Miguel Mendanha que só quer dar nota de uma reclamação que já 

tem vindo a fazer há muito tempo que tem que ver com o cruzamento da Rua Helena Vaz 

Silva com a Avenida Carlos Paredes. Dá conta de que acontecem vários acidentes. Queria 

reforçar, para ver se ajudavam colocando semáforos ou a participarem a alguém, salientado 

que é triste ver constantemente acidentes no local, tanto neste cruzamento como num outro 

mais acima, na Avenida Carlos Paredes com a José Cardoso Pires. 

Intervém o Senhor Jorge Rolo, sugerindo a colocação de lombas. 

O Presidente agradece informando que a regulação de trânsito também é uma das matérias 

que preocupa o executivo, tendo várias para sinalizar. Há diversas componentes, seja 



 
encontrar novas soluções para a redução da velocidade, seja os semáforos, seja a sinalização 

vertical. A pintura das passadeiras é outra componente, tendo de deixar passar o período da 

chuva, uma vez que, muitas delas, também apresentam problemas em termos de visibilidade. 

Acrescenta que algumas das soluções dependem da Câmara Municipal, mas serão alvo da 

atenção da Junta de Freguesia. 

Intervém novamente o freguês Jorge Rolo, afirmando que em frente a Caixa Geral de 

Depósitos, na Alameda, existe uma ciclovia que termina numa via em contramão.   

O Presidente passa a palavra ao Secretário José da Silva Pinto, responsável pelo pelouro da 

Mobilidade Inteligente que afirma que vai tomar nota da situação. 

Intervém a freguesa Paula Pereira acrescentado que existe um fundão enorme, no acesso à 

porta, logo a seguir ao passeio. 

O Secretário José da Silva Pinto começa por afirmar que a Câmara Municipal está alertada 

para estas situações, acrescentando que pediu à Câmara que fosse ver, mesmo à porta de 

onde mora, um pavimento de passeio, uma zona extensa, junto à Santa Casa da Misericórdia 

e, passado três anos e meio de ter falado, a Câmara está, finalmente, a fazer a retificação, que 

é uma obra comprida. O Secretário pergunta à freguesa Paula Pereira qual é o número da 

porta para tomar nota. A freguesa responde que é o número 9, na Rua Professor Delfim 

Santos, acrescentado que, no anexo que está incluído no pedido de ponto da reunião, aparece 

o mapa com a localização, assim como algumas fotografias da altura em que foram tiradas. 

O Secretário assegurou que vão olhar para o assunto e encaminhar, ou dentro dos serviços 

da Junta de Freguesia, da manutenção dos passeios, ou encaminhar para a Câmara Municipal 

se a obra for da sua competência. 

Em relação ao Miguel Mendanha, o Secretário manifesta que conhece o problema e informa 

que a situação de trânsito e daquela área pública é uma competência da Câmara e que irá 

sinalizar a situação. Afirma ainda que a sugestão de aplicar semáforos é melhor, não bastando 

colocar as bandas sonoras que foram colocadas um pouco mais abaixo. O freguês Miguel 

Mendanha intervém sublinhando que as bandas foram colocadas porque morreu uma criança 

que saía da escola. Ao que o Secretário responde que espera que não seja necessário colocar 

bandas mais acima, pela mesma razão. 

O Senhor Miguel Mendanha reforça que, ultimamente, tem havido melhorias nas ruas, desde 

que entrou o novo Presidente, sendo que a zona da Alta de Lisboa estava completamente 

esquecida pelo anterior executivo. 



 
Retoma a palavra o Secretário referindo que a está a aguardar por uma reunião que vai ter 

com os assessores da vereação que têm a responsabilidade do trânsito e irá acrescentar o 

tema à lista de assuntos, uma vez que é uma situação que preocupa o executivo. 

O Senhor Miguel Mendanha acrescenta que a situação é perigosa nos dois cruzamentos, 

como também a meio do separador, que tem pouca visibilidade e há pessoas que atravessam 

aí a estrada. Já viu inclusivamente crianças a correr para apanhar o autocarro. Situação para 

a qual o freguês já tinha alertado o anterior Presidente da Junta de Freguesia, que poderia 

haver um acidente com uma criança que sai a correr para apanhar o autocarro do outro lado, 

situação muito grave, sublinhando que agradece que a situação seja vista pelo executivo e, se 

conseguisse, era uma melhoria para a zona em questão. 

O Secretário refere que vai tomar nota da situação e talvez a Junta de Freguesia possa ajudar 

diretamente. 

No separador, ao meio, o freguês Miguel Mendanha sugere fazer-se o mesmo que se fez 

perto do Continente, que foi colocar uma rede de plástico, ao que o freguês Jorge Rolo 

intervém dizendo que a rede também já foi cortada. O Secretário responde que é necessário 

também educar as pessoas. 

Não havendo mais nenhum residente a intervir, toma novamente a palavra o Senhor 

Presidente que agradece a todos e aos fregueses que participaram diretamente na reunião, 

afirmando que são bem-vindos a continuar a assistir por zoom, reforçando que a sessão está 

a ser transmitida no Facebook da Junta de Freguesia, pelo que qualquer freguês pode assistir 

à mesma, na íntegra. Agradece novamente e dá início à Ordem do Dia. 

 

 

Ponto 2 – Aprovar a Ata N.º 4, do dia 24 de Janeiro 

2.1 Ata n.º 4 de 24 de janeiro de 2022; 

Aprovada por maioria, com 

abstenção da Tesoureira 

Joana Barata Lopes por não 

ter estado presente 

 

 

 



 
 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

 

3.1. Deliberação n.º 94/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 1013703050 - Renovação Acidentes 

Pessoais do Centro de Artes e Formação, pelo montante de € 196,31 (cento e noventa e seis 

euros e trinta e um cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 94/2022) 

 

 

3.2. Deliberação n.º 95/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 1010702230 - Acréscimo do seguro de 

acidentes pessoais das Componentes de Apoio à Família de Telheiras, São Vicente e Quinta 

dos Frades, pelo montante de € 3,15 (três euros e quinze cêntimos) com IVA incluído à taxa 

legal em vigor (Proposta n.º 95/2022) 

 

3.3. Deliberação n.º 96/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 1013703050 - Acréscimo do seguro de 

acidentes pessoais do Centro de Artes e Formação, pelo preço de € 3,35 (três euros e trinta 

e cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 96/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.4. Deliberação n.º 97/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 4300955761 - Renovação do seguro 

Multirriscos do Centro de Artes e Formação, pelo preço de € 74,73 (setenta e quatro euros 

e setenta e três cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 97/2022) 

 

 

  

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 
 



 
 

3.5. Deliberação n.º 98/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 1010702230 - Renovação do seguro de 

acidentes pessoais dos CAF´s de Telheiras, São Vicente e Quinta dos Frades, pelo preço de 

€ 1.262,25 (mil duzentos e sessenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), com IVA incluído  

à taxa legal em vigor (Proposta n.º 98/2022) 

 

3.6. Deliberação n.º 99/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 2700001394 - Renovação do seguro de 

acidentes pessoais do Centro de Convívio do Paço do Lumiar, pelo 

preço de € 61,50 (sessenta e um euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor (Proposta n.º 99/2022) 

 

 

3.7. Deliberação n.º 100/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 2700002577 - Renovação do seguro de 

acidentes pessoais do Executivo, pelo preço de € 902,24 (novecentos e dois euros e vinte e 

quatro cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 100/2022) 

 

 

3.8. Deliberação n.º 101/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 4300923895 - Renovação do seguro 

multirriscos do Centro de Convívio do Paço do Lumiar, pelo preço 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 101/2022) 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

 



 
 

3.9. Deliberação n.º 102/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros n.º 1010062500 - Renovação do seguro de 

multirriscos da Universidade da Terceira Idade do Lumiar, pelo preço de € 257,68 (duzentos 

e cinquenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor 

(Proposta n.º 102/2022) 

 

3.10. Deliberação n.º 103/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros da viatura cuja matrícula é 21-PG-82, pelo 

preço de € 4.288,85 (quatro mil duzentos e oitenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 103/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.11. Deliberação n.º 104/2022 – Adjudicar à empresa Liberty Seguros, Lda. (NIPC 

980630495) o pagamento da apólice de seguros da viatura cuja matrícula é 79-BF-79, pelo 

preço de € 299,24 (duzentos e noventa e nove euros e vinte e quatro cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 104/2022) 

 

 

3.12. Deliberação n.º 105/2022 – Adjudicar à empresa MEO – Serviços de Comunicação e 

Multimédia, S.A. (NIPC 502600268) a aquisição de seis computadores HP Elitedesk 705 SFF 

AMD R7 8/256W10P com monitor, pelo preço de € 2.999,97 (dois mil novecentos e noventa 

e nove euros e noventa e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor Proposta 

n.º 105/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

3.13. Deliberação n.º 106/2022 – Adjudicar à empresa CPCECHO LDA. (NIPC 

504308289) a aquisição de seis câmaras web por USB e 10 leitores de cartão de cidadão USB, 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
pelo preço de € 195,72 (cento e noventa e cinco euros e setenta e dois cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 106/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

4.1. Deliberação n.º 107/2022 – Aprovar a segunda versão do Plano de Contingência 

COVID-19 da Junta de Freguesia do Lumiar  (Proposta n.º 107/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

4.2. Deliberação n.º 108/2022 – Aprovar a atribuição de apoio 

monetário a munícipe melhor identificado na proposta em anexo, no valor de € 350,00 

(trezentos e cinquenta euros), no âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento 

de despesas empresa de mudanças, no âmbito do processo de realojamento do Bairro da 

Cruz Vermelha. (Proposta n.º 108/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

4.3. Deliberação n.º 109/2022 – Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe 

melhor identificado na proposta em anexo, no valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta 

euros), no âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento de despesas empresa de 

mudanças, no âmbito do processo de realojamento do Bairro da Cruz Vermelha. (Proposta 

n.º 109/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

4.4. Deliberação n.º 110/2022 – Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe 

melhor identificado na proposta em anexo, no valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta 

euros), no âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento de despesas empresa de 

mudanças, no âmbito do processo de realojamento do Bairro da Cruz Vermelha. (Proposta 

n.º 110/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 



 
 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

5.1. Deliberação n.º 111/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação de contrato de aquisição 

de serviços de acompanhamento de crianças, limpeza e apoio de sala nos estabelecimentos 

de ensino da área da freguesia, entre fevereiro e abril de 2022, com um montante máximo de 

despesa de € 2250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros) acrescido, se devido, de IVA à 

taxa legal em vigor, por procedimento de ajuste direto simplificado a Ana Rita Vilela Duarte 

(NIF: 234464127). (Proposta n.º 111/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.2. Deliberação n.º 112/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

contrato de aquisição de serviços de apoio na gestão do sistema de avaliação de desempenho 

dos trabalhadores da Junta de Freguesia (AD 77/2022), com um montante máximo de 

despesa de € 10.000,00 (dez mil euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, 

com a sociedade Cityhall, Consultoria Pública e Privada, Lda., com NIPC 509496.237 

(Proposta n.º 112/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.3. Deliberação n.º 113/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

1 (um) contrato de aquisição de serviços de contabilidade e apoio à gestão, por Consulta 

Prévia, por um período de doze meses, com um montante máximo de despesa de € 24.000,00 

(vinte e quatro mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, a celebrar com a 

entidade Autargest, Gestão e Atividades, Unipessoal Lda. (NIPC: 

514020180) (Proposta n.º 113/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.4. Deliberação n.º 114/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

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

serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para a execução de serviços de limpeza 

 

 

 



 
e higiene urbana, por ajuste direto, pelo período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 

2022 (11 meses), com um montante máximo de despesa mensal por contrato de € 750,00 

(setecentos e cinquenta euros), no valor total de € 41.250,00 (quarenta e mil duzentos e 

cinquenta euros), valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com os seguintes 

prestadores: 

Prestadores de Serviço 
Prazo do 

contrato 

Valor total 

do contrato 

Leonel Carlos Cruz 11 meses 8.250 € 

Luís Lopes 11 meses 8.250 € 

Daniel Filipe Ferreira Diniz 11 meses 8.250 € 

David Caetano Campos 11 meses 8.250 € 

Jéssica Soraia Rodrigues 11 meses 8.250 € 

 (Proposta n.º 114/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

6.1. Deliberação n.º 115/2022 – Adjudicar à empresa TERMOVENTIL, Lda. (NIPC 

500282773) a reparação do termoacumulador do Posto de Higiene Urbana, pelo preço de € 

161,13 (cento e sessenta e um euros e treze cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor (Proposta n.º 115/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

6.2. Deliberação n.º 116/2022 – Adjudicar à empresa DECATHLON, S.A. (NIPC 

503074586) pneus e câmaras-de-ar para triciclos do Posto de Higiene Urbana, pelo preço de 

€ 180,00 (cento e oitenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 

116/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

 



 
 

6.3. Deliberação n.º 117/2022 – Adjudicar à empresa CERTOMA, Lda. (NIPC 501777407) 

a aquisição de serviços para reparação Motocão, pelo preço de € 15,19 (quinze euros e 

dezanove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 117/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 7 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

7.1. Deliberação n.º 118/2022 – Aprovar a celebração de um Protocolo entre a Junta de 

Freguesia do Lumiar e a Escola Superior de Educação de Lisboa, pelo período de um ano, a 

contar da data da sua assinatura, sendo renovado, por períodos iguais, se não for denunciado, 

de forma escrita por nenhuma das partes. Que o protocolo preveja a possibilidade de serem 

elaboradas adendas, especificando as condições de colaboração no âmbito da realização de 

estágios curriculares, para cada uma das licenciaturas em Animação Sociocultural, Artes 

Visuais e Tecnologias, Mediação Artística e Cultural e Música na Comunidade. (Proposta 

n.º 118/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

7.2. Deliberação n.º 119/2022 – Aprovar a celebração do Protocolo, entre a Junta de 

Freguesia do Lumiar e o Instituto de Educação e Desenvolvimento Profissional – Escola 

Profissional, para o acolhimento de estagiários profissionais, relativos aos cursos com a 

duração entre 300 e 900 horas; Formação em contexto de trabalho, com 

a duração de 600 horas, conforme minutas anexas à proposta, pelo período de um ano, a 

contar da data da sua assinatura, sendo renovado, por períodos iguais, se não for denunciado, 

de forma escrita por nenhuma das partes. Que o protocolo preveja a possibilidade de serem 

elaboradas adendas, especificando as condições de colaboração no âmbito da realização de 

estágios do curso profissional de Apoio à Infância e do curso de Ação Educativa. (Proposta 

n.º 119/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 

 



 
 

7.3. Deliberação n.º 120/2022 – Aprovar a autorização para aquisição de material de 

desgaste rápido no âmbito das atividades das Componentes de Apoio à Família (CAF) do 2º 

período letivo, no valor máximo de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor, numa repartição de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) para 

cada CAF. (Proposta n.º 120/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

Findas as votações das propostas, o Presidente encerrou o período das deliberações e passou 

ao período das informações. 

 

Ponto 8 – Informações  

 

Presidente 

Relembra o período eleitoral do dia trinta de janeiro, uma vez que a Junta de Freguesia teve 

uma responsabilidade acrescida na sua organização. Foram tomadas as diligências para que 

tudo funcionasse pelo melhor, anunciando que o acto eleitoral correu bem, sem prejuízo de 

no início, fruto do volume elevado de votos antecipados, haver assembleias de voto que 

iniciaram o voto presencial depois das 8 horas. Houve assembleias que tiveram mais de cem 

votos antecipados, razão da demora. Tirando o percalço inicial, sob contestação justificada, 

mas face às regras existentes era difícil de fazer de outra forma. Houve também um número 

de desistências, em relação à constituição das mesas, importante, havendo no próprio dia 

substituições, sendo que não houve nenhuma mesa que não tenha funcionado por falta dos 

três membros necessários. Acrescenta que, durante o dia, foi-se conseguindo suprir as falhas 

mais difíceis, sendo que, sem saber precisar, houve apenas cinco mesas que ficaram com 

quatro elementos, sendo que as restantes estavam completas com os cinco elementos 

previstos. Refere ainda que o processo decorreu com normalidade, com a contagem, a 

introdução dos resultados e o reporte a nível central também a decorrerem com normalidade. 

Os votos foram depositados nos Paços do Concelho já em horas bastante tardias, uma vez 

que havia várias, das vinte e quatro Juntas de Freguesia, que chegaram mais ou menos ao 

mesmo tempo e, portanto, o processo foi um pouso moroso, mas tudo se resolveu. 



 
Aproveita para parabenizar a Tesoureira, Joana Barata Lopes, pela sua eleição como deputada 

na Assembleia da República, e para saudar todos os partidos pela forma como as eleições 

decorreram e saudar também todos os eleitos que vão estar na Casa da Democracia, no 

Parlamento, a representar os cidadãos. 

Não tendo mais informações, passa a palavra à vogal Carla Sequeira. 

 

Vogal Carla Sequeira 

Parabeniza a Tesoureira Joana Barata Lopes, acrescentando os parabéns a outra pessoa do 

Lumiar, que foi eleita, à Maria Emília Apolinário, considerando ser positivo para a freguesia 

haver dois eleitos do Lumiar na Assembleia da República. 

 

Presidente 

Correndo o risco de não ser absolutamente inclusivo, solidariza-se com os parabéns a Maria 

Emília Apolinário, afirmando que, pelo menos que tenham conhecimento, a Inês Sousa Real, 

do Partido Pessoas-Animais-Natureza, foi também eleita enquanto deputada. Estende ainda 

os parabéns a todos os eleitos que são fregueses e não fregueses. 

Passa a palavra ao Secretário José da Silva Pinto. 

 

Secretário José da Silva Pinto 

A propósito das eleições deixa duas notas. A primeira, a forma como os Lumiarenses se 

mobilizaram para votar, afirmando que o índice de abstenção foi muito baixo; votaram cerca 

de 77% dos inscritos, o que para o Secretário é notável e mostra a forma como, no Lumiar, 

as pessoas estão disponíveis para a participação cívica, que é uma obrigação e as pessoas 

aderem. Em segundo, deixa uma sugestão para as próximas eleições, visto que o voto 

antecipado e em mobilidade, certamente, vai começar a ser cada vez mais utilizado e se a 

Comissão Nacional de Eleições não se conseguir organizar de forma a poder impedir o tipo 

de situações que ocorreram, considerando que 150 votos a descarregar de manhã, cria 

efetivamente muito mau estar nos fregueses pelo que sugere disponibilizar chá e bolachas 

para quem chegar de manhã para votar poder esperar com alguma maior comodidade. Espera 

ainda que a Comissão Nacional de Eleições consiga encontrar soluções para colmatar o 

atraso, ao qual são alheios. 

 



 
Vogal Carla Sequeira 

Informa que o Núcleo das Atividades Económicas em conjunto com o Gabinete de 

Comunicação estão a tratar do apoio à Feira ComunicaAlta, que é uma feira que vai decorrer 

na Alta do Lumiar e terá o apoio institucional da Junta de Freguesia; é uma feira dedicada à 

inovação e ao empreendedorismo. A iniciativa decorrerá nos dias 19 e 20 de março. 

Segunda nota, no âmbito das atividades económicas, a vogal informa que reuniu com os 

lojistas e os vendedores que estão no Mercado do Lumiar, os quais apresentaram as 

dificuldades que têm tido no espaço, em particular uma redução significativa do número de 

compradores, muito devido à pandemia. Necessitam de algum reforço de comunicação e 

conhecimento sobre o mercado. O Mercado sofreu obras há cerca de dois anos e meio/três 

anos, mas não foi comunicado à população a sua existência, nem o que existe no Lumiar. 

Para isso, o Gabinete de Comunicação está a tratar da respetiva divulgação e vão tentar 

encontrar formas de, em conjunto, tentar dinamizar algumas atividades no mercado que 

permita dar a conhecê-lo e trazer a população do Lumiar a um espaço que é de todos, e deve 

ser de todos. A vogal informa ainda que nesta reunião os lojistas/vendedores mostraram 

alguma preocupação com algumas das obras que foram realizadas há cerca de dois anos e 

meio e que demonstram alguns problemas de eficácia na venda. Muito provavelmente será 

necessário preparar um projeto e ver com a Câmara Municipal como será possível apoiar e 

melhorar o mercado para que ele possa ser colocado ao serviço da população de forma mais 

eficaz. 

Por fim, sublinha a necessidade de reforçar as atividades e os serviços prestados no Mercado 

do Lumiar, com outro tipo de atividades diferenciadoras. Neste momento, o Mercado tem 

cerca de 70% da área dedicada a uma única entidade, a Agrobio.  

Em termos de Recursos Humanos, a Vogal Carla Sequeira informa que o processo para 

picagem de ponto dos funcionários, que decorre de uma exigência legal, está pronto para se 

iniciar. Sendo importante que agora, cada núcleo faça o levantamento dos horários, uma vez 

que os horários não são iguais para todos, tendo a ver com as necessidades da Junta de 

Freguesia. 

Informa ainda que os restantes membros da Junta de Freguesia já têm um memorando que 

foi preparado pela empresa que está a assessorar a Junta de Freguesia em termos jurídicos no 

âmbito da contratação de recursos humanos. O memorando é sobre o vínculo de emprego 

público, em particular sobre as contratações a termo indeterminado e a termo resolutivo, que 



 
poderá servir de base à decisão da Junta de Freguesia em próximas reuniões sobre como 

colmatar as necessidades do mapa de pessoal. Considerando que o mapa de pessoal tem 178 

funcionários, mas a Junta apenas tem 115 funcionários em funções, é necessário começar a 

colmatar estas falhas e preencher as vagas do mapa de pessoal, tendo em conta a situação 

financeira da Junta de Freguesia. Acrescenta que estão preparados, em termos de Núcleo de 

Recursos Humanos, para iniciar o processo de contratação, que será longo, porque são 

processos de concursos públicos que demoram cerca de dois ou três meses, mas que é 

fundamental começá-los. Acrescenta que os processos de contratação a termo indeterminado 

e a termo resolutivo serão imprescindíveis para que a Junta disponha de um quadro de 

pessoal estável e uma equipa de funcionários mais motivados. 

 

Presidente 

Aproveitando a frase final sobre os funcionários, o Presidente enaltece todos os funcionários 

pelo empenho, dedicação e pela forma como decorreu o processo das eleições, no dia 30 de 

janeiro, com a normalidade que já tinha relatado. 

 

 

Vogal Ana Beatriz Nunes 

Junta-se aos parabéns dados anteriormente.  

Dá nota de que no fim-de-semana foi levada à cena a peça de teatro #VAZIO, no Auditório 

da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, e que é uma peça promovida pelo Centro de Artes 

e Formação, afirmando que contou com um total de 238 espectadores, tendo sido um 

sucesso, estando todos os que tornaram a peça possível de parabéns. 

A outra informação transmitida pela Vogal tem a ver com o Lumiar Transporta que já está 

de regresso à atividade. Trata-se de um serviço de apoio à comunidade e que pretende 

responder, sobretudo, às zonas que têm fraco acesso aos transportes públicos, retomando as 

suas duas rotas, com uma nova paragem no Alto do Lumiar e do Bairro da Cruz Vermelha. 

está em funcionamento entre as 9h00 e as 11h00e entre as 14h30 e as 17h00. 

 

Tesoureira Joana Barata Lopes 

Começa por agradecer os parabéns, salientando que espera honrar o privilégio que é ser eleito 

pelos portugueses para a Assembleia da República e espera estar à altura das expectativas. 



 
A sua primeira informação diz respeito à Educação. Informa que está a ser tratado em 

articulação com a vogal da Comunicação, Madalena Pestana, um concurso de Carnaval que 

vai ser lançado às crianças da freguesia, até aos 10 anos. O tema são as emoções e o concurso 

vai ser promovido através das redes sociais, para aqueles que tiverem as melhores máscaras, 

as mais votadas. Os resultados serão divulgados nas redes sociais da Junta de Freguesia. 

No âmbito mais jurídico, informa que, também em colaboração com a vogal Madalena 

Pestana e com a Comunicação, e no cumprimento de uma proposta que estava contida nas 

Grandes Opções do Plano que tem que ver com um serviço de implementação de perguntas 

e respostas no âmbito das questões de literacia jurídica, que será tratado de forma pública e 

anónima, vai ser tratado numa rúbrica no Facebook. Será inaugurado na próxima semana 

com uma primeira questão. A ideia é depois que todos os fregueses possam colocar as suas 

questões, para que possamos contribuir com questões mais frequentes, às quais possam 

recorrer, para que assim seja possível prestar mais um serviço útil à população, considera. De 

quinze em quinze dias será dada continuidade, esperando a tesoureira que os fregueses 

possam usufruir. 

Por fim, uma informação do ponto de vista financeiro. Informa que a situação da Junta de 

Freguesia é delicada, sendo um assunto sobre o qual falam bastante, desde logo por todos os 

compromissos que foram assumidos, sem que houvesse liquidez financeira para lhes fazer 

face, o que significa que são relembrados regularmente porque os fornecedores não recebem 

tão cedo quanto estariam à espera de receber. Reforça a tesoureira que não recebem porque 

não há liquidez financeira. Acrescenta que sempre que há liquidez financeira, a Junta de 

Freguesia tem tentado fazer um esforço para que as obrigações sejam cumpridas. Obrigações 

que foram assumidas pelo Executivo anterior, sublinha. Leva tempo. Informa a tesoureira 

que a Junta de Freguesia tem estado a tentar cumprir um plano e que tem estado a ser bem-

sucedido, o que implica uma otimização de custos e implica naturalmente também muita 

ponderação em todas as novas despesas para que seja suprimido o que foi assumido sem 

haver liquidez financeira para lhes fazer face, para que seja possível chegar a um ponto de 

normalidade que permita fazer o melhor pela freguesia. 

A estas questões, junta a questão de obrigações que vão surgindo e que deveriam ser claras, 

mas não são. Obrigações que decorrem, por exemplo, de contratos de delegação de 

competências afirmando a tesoureira que, por esse motivo, a Junta de Freguesia é muito 

prudente na forma como vai fazendo os pagamentos. Dá como exemplo, no caso da 



 
Educação, às entidades que gerem atividades de animação e apoio à família e de 

Componentes de Apoio à Família era suposto estar já a ser pensado transferir a segunda 

tranche do ano letivo, sendo que o Executivo anterior não transferiu a primeira que recebeu 

em agosto. Afirma que este tipo de obrigações legais da Junta de Freguesia do Lumiar que, 

neste caso vêm de dinheiro diretamente transferido pela Câmara Municipal, é desastroso e 

que lhe custa lidar com estas situações. Garante, como já foi afirmado em Assembleia de 

Freguesia, que a Junta de Freguesia fará frente, resolverá e não vai falhar. Assumindo que 

não poderá fazer tão rápido quanto a Junta de Freguesia gostaria, mas está certa de que serão 

bem-sucedidos.  

A juntar a esta situação financeira, informa que voltaram a aparecer novas despesas que não 

têm compromisso atribuído, querendo isto dizer que aparecem faturas que nunca foram 

aprovadas pelo executivo e que não estão cabimentadas em orçamento. Informa que é um 

assunto que a Junta de Freguesia está a tratar legalmente da melhor maneira. Acrescenta que 

já chegaram ao mercado propostas de consulta preliminar para preços de auditoria aos 

procedimentos e contas do Executivo anterior, reiterando, perante esta situação, a vontade 

de que tudo seja claro e que a auditoria, depois de feita, possa responder a muitas questões 

que o atual executivo tem, e os fregueses também têm o direito de ter. Revela a intenção de, 

na próxima reunião de Junta de Freguesia, apresentar as peças procedimentais para a consulta 

prévia e fazendo-o já, espera, na plataforma de contratação pública que também quer poder 

aprovar na próxima reunião de Junta de Freguesia, justamente porque lhe parece que é um 

sinal de transparência. 

 

Secretário José Silva Pinto 

Agradece à Tesoureira as boas notícias, sublinhando que embora continuem, infelizmente, a 

chegar más notícias de quem passou e não tomou conta, como devia, da coisa pública. 

Dá nota de que na área do Desporto a Junta de Freguesia entregou 100 lotes de testes rápidos 

de antigénio para SARS-CoV-2 ao Clube Águias da Musgueira e que pediu à Câmara 

Municipal para que continuasse a suportar nesse sentido para que as crianças e jovens possam 

continuar a participar nas competições desportivas da forma que é necessária. 

Realça também a intervenção das associações que adiaram e mudaram jogos que estavam 

programados nos pavilhões onde decorreram as eleições, tendo sublinhado a importância 

desta disponibilidade.  



 
Partilha que já conseguiu estabelecer contacto com a Divisão de Património da Câmara 

Municipal de Lisboa e com a sua Excelentíssima Diretora, uma pessoa, segundo o Secretário, 

muito simpática e disponível, informando que vai ser possível listar o património que está 

entregue à Junta de Freguesia e reavaliá-lo com a Diretora, perceber onde estão as 

responsabilidades da Junta e eventualmente fazer algumas trocas, alguma adaptação, para que 

se tenha o que os fregueses do Lumiar necessitam em termos de património dispensado à 

Junta de Freguesia. 

Acrescenta que tem trocado correspondência com a PSP uma vez que se aproxima mais um 

jogo de futebol no Sporting Clube de Portugal com o Manchester City, sendo que são jogos 

que ocorrem, normalmente, em dias da semana, às 8 horas da noite, e que têm um impacto 

muito grande na vida dos fregueses. O Secretário chamou a atenção à PSP para que o que 

tem acontecido normalmente seja minimizado e que seja garantida a fluidez do trânsito das 

pessoas que moram no Lumiar e precisam de chegar a casa, quer do lado de Telheiras, quer 

do lado do Parque Europa e Quinta do Lambert.  

Dá nota também de que a Junta de Freguesia tomou conta do domínio da Junta de Freguesia 

que estava a ser tratado pelo provider que o sustém, e passou a estar sob a gestão direta da 

Junta de Freguesia. Por esse motivo, vão ter o cofre de passwords para poder manter a 

administração feita pela Junta e ser a Junta a dona deste património. 

 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

Começa por dar os parabéns à Tesoureira, Joana Barata Lopes, pela eleição enquanto 

deputada na Assembleia da República, e a todos pelo modo como se processaram as Eleições 

Legislativas. Agradece a todos os funcionários da Junta de Freguesia. 

Comunica que, como já se percebeu, a Comunicação está a trabalhar em conjunto com as 

Atividades Económicas, com a Educação e com todos para ser possível chegar aos fregueses 

mais e melhor informação, para que possam saber o que está a acontecer. Nesse sentido, 

gostava de informar e de convidar os fregueses a seguirem a redes sociais da Junta de 

Freguesia, uma vez que não terão apenas informações, terão também, fruto de Junta ter 

cedido o auditório para ensaios da Companhia de Teatro da Trindade Inatel, a contrapartida 

de haver alguns bilhetes para oferecer para a peça O Amor é tão simples, encenada pelo Diogo 

Infante.  A Junta vai ter bilhetes para o dia 17 e para o dia 24 de fevereiro às 21h00. O 



 
Gabinete de Comunicação irá fazer uma ação online para oferecer os bilhetes, informa a 

Vogal.  

Informa também que vai haver um concerto em honra de Santa Brígida, patrocinado pela 

embaixada da Irlanda, no dia 5 de fevereiro, às 11h00, na Igreja de São João Batista, no 

Lumiar. Acrescenta que a entrada é livre e a seguir ao concerto há uma visita guiada à relíquia 

de Santa Brígida da Irlanda. Convida, assim, os fregueses a estarem presentes. 

Dá conta, ainda, de que a incomodou bastante ficar a saber em janeiro que a Junta de 

Freguesia tinha uma avença de comunicação com uma agência, facto que não lhe foi 

comunicado pelo anterior executivo. Acrescenta que não constava das pastas da 

Comunicação, não constava das pastas da Cultura, sendo que esta situação prejudica os 

fregueses e incomoda a vogal que afirma não lhe parecer correto; que com certeza, afirma, 

foi um lapso, mas a vogal sublinha que não gostou e que prejudica todos. 

 

Presidente 

Agradece a todos a reunião, aos fregueses que assistiram e aos que participaram. 

Informou que, como habitual, a próxima reunião de Junta de Freguesia terá lugar na segunda-

feira seguinte, à hora do costume, durante a manhã, às 9h00. Pede aos membros da Junta de 

Freguesia que enviem as propostas até ao fim de quinta-feira, para que na sexta-feira possam 

ser cabimentadas e para que possam ter oportunidade de as ler. 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 31 de janeiro de 2022. 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

Secretário José da Silva Pinto  
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