
 

Adiada 

Aprovada por unanimidade 

 

ATA N.º 6/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 7 de fevereiro de 2022 

 
Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia do 

Lumiar, via Zoom, na 6.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 – Aprovar a Ata n.º5 de 2022 
 

1.1 Ata n.º 5 de 31 de janeiro de 2022; 

 
Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

 

2.1. Deliberação n.º 125/2022 – Autorizar a empresa “Sistema J” (NIPC:501669183) a 

efetivar o pagamento das taxas devidas, relativo ao licenciamento de ocupação de espaço 

público, no Interface do Campo Grande, no montante de €2.376,00, do qual, €1.188,00 será 

efetuado em espécie e €1.188,00 em bens (livros), em 4 prestações mensais, no valor de 

€297,00 cada, nas seguintes condições: 
 

a. O prazo de vencimento da primeira prestação é 11 de fevereiro de 2022, e a última 

prestação 11 de maio de 2022, respetivamente; 

b. A falta de pagamento de qualquer prestação implica vencimento imediato das demais 

prestações. 

c. Autorizar que a gestão/destino dos livros entregues como forma de pagamento das taxas, 

relativo ao licenciamento de ocupação de espaço público, seja efetuada pelo Pelouro da 

Cultura e pelo Pelouro da Educação. (Proposta n.º 125/2022) 

 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por Maioria com a 

abstenção da Vogal Carla 

Sequeira 

Aprovada por unanimidade 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 
 

3.1. Deliberação n.º 124/2022 – Adjudicar à empresa AROMALIMPA, Limpezas 

Industriais, S.A. (NIPC 980630495) de aquisição de serviços de manutenção e limpeza para 

o Mercado do Lumiar, referente ao mês de janeiro de 2022, pelo montante de € 2.060,04 

(dois mil e sessenta euros e quatro cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor 

(Proposta n.º 124/2022) 

 

 

3.2. Deliberação n.º 128/2022 – Aprovar a proposta de seguro para a cadela Juntinha do 

Posto de Higiene Urbana, à seguradora Liberty Seguros (NIPC 980630495) para o ano de 

2022, pelo montante de € 32,70 (trinta e dois euros e setenta cêntimos) com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 128/2022) 

 

 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 
 

4.1. Deliberação n.º 122/2022 – Adjudicar à empresa Vítor Dionísio Silva – Comércio 

Automóvel, Lda. (NIPC 515245852) a reparação da viatura cuja matrícula é 99-24-UF, pelo 

preço de € 1.604,90 (mil seiscentos e quatro euros e noventa cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor (Proposta n.º 122/2022) 

 

 

 

4.2. Deliberação n.º 123/2022 – Adjudicar à empresa Vítor Dionísio Silva – Comércio 

Automóvel, Lda. (NIPC 515245852) a reparação da viatura cuja matrícula é 40-PF-98, pelo 

preço de € 118,08 (cento e dezoito euros e oito cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor (Proposta n.º 123/2022) 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

 
 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 
 

5.1. Deliberação n.º 126/2022 – Adjudicar à empresa A.M. Frutas, Lda. (NIPC 503628360) 

a aquisição de 85 cabazes para famílias apoiadas pela Acção Social - fevereiro 2022, pelo 

preço de € 1.700,00 (mil e setecentos euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor 

(Proposta n.º 126/2022) 

 

 

 

5.2. Deliberação n.º 127/2022 – Retificar a Deliberação n.º 80A/2021, tomada em reunião 

do Executivo de 31 de dezembro de 2021, para que da mesma passe a constar “aquisição de 

cabazes de produtos frescos a entregar às famílias referenciadas pelos serviços sociais da Junta de Freguesia”, 

por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.700,00 

(mil e setecentos euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 127/2022) 

 

 
 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 
 

6.1. Deliberação n.º 121/2022 – Retificar a Deliberação n.º 111/2022, tomada em reunião 

do Executivo de 31 de janeiro de 2022, para que da mesma passe a constar, no respetivo 

ponto 1, “Aprovar a adjudicação de contrato de aquisição de serviços de acompanhamento 

de crianças para reforço da equipa existente, face à situação pandémica, entre fevereiro e 

julho de 2022, pelo valor de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 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 121/2022) 

 
 

6.2. Deliberação n.º 129/2022 – Aprovar a adjudicação de contratos de aquisição de 

serviços de acompanhamento de crianças para reforço da equipa existente, face à situação 

pandémica, entre fevereiro e julho de 2022, pelo valor, por contrato, de € 4.500,00 (quatro 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 

Aprovada por unanimidade 

 

mil e quinhentos euros), num total de despesa de € 9.000 (nove mil euros), valores acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor, se devido, por procedimento de ajuste direto simplificado com 

os seguintes prestadores: Sílvia Andrade Leandro Pinto (NIF:223311464) e Carina Vanessa 

Vieira Santos (NIF:237079011. (Proposta n.º 129/2022) 

 
 

6.3. Deliberação n.º 130/2022 – Aprovar a adjudicação de contrato de aquisição de serviços 

de apoio informático e logístico, entre fevereiro e julho de 2022, pelo montante global de 

€ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros) acrescido, se devido, de IVA à taxa legal em vigor, 

por procedimento de ajuste direto simplificado a Amadeu Alves Baião (NIF:243899505). 

(Proposta n.º 130/2022) 

 

 
6.4. Deliberação n.º 131/2022 – Aprovar a adjudicação de contrato de aquisição de serviços 

de limpeza e acompanhamento de crianças no Centro de Artes e Formação, entre fevereiro 

e julho de 2022, pelo valor de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), valor acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, se devido, por procedimento de ajuste direto simplificado com 

Alisani Santos. (Proposta n.º 131/2022) 

 
 

6.5. Deliberação n.º 132/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito das atividades de 

licenciamento por um período de 6 meses, com um montante máximo de despesa de € 7.200 

(sete mil e duzentos euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com o convite 

a José Paulo Alves Ambrósio (NIF 189785527). (Proposta n.º 132/2022) 

 

 

6.6. Deliberação n.º 133/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio à gestão dos espaços verdes da Freguesia do 

Lumiar por um período de 10 meses, com um montante máximo de despesa de € 14.000 

(catorze mil euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com o convite a Pedro 

Martim de Paiva Morão Alves-Mateus (NIF:197184561). (Proposta n.º 133/2022) 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 

Aprovada por unanimidade 

 

 
 

 

6.7. Deliberação n.º 135/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de assessoria técnica do Órgão Executivo da Junta de 

Freguesia para o período de 15 de fevereiro a 15 de agosto de 2022, com um montante 

máximo de despesa de € 7.200 (sete mil e duzentos euros), acrescido de IVA, se devido, à 

taxa legal em vigor, com o convite a Margarida Albuquerque Teixeira de Fezas Vital Condeixa 

(NIF:194847756) (Proposta n.º 135/2022) 

 

 

 

Ponto 7 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 
 

7.1. Deliberação n.º 134/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de auditoria externa às contas e procedimentos da Junta 

de Freguesia do Lumiar, referentes ao mandato autárquico 2017-2021, considerando que, no 

quadro do regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, 

existem dúvidas que importa esclarecer quanto à conformidade legal de despesas e 

procedimentos realizados pela Junta de Freguesia ao longo do anterior mandato autárquico, 

com um montante máximo de despesa de € 30.000,00 (trinta mil euros), acrescido de IVA, 

se devido, à taxa legal em vigor, com convites às seguintes entidades: 

BDO e Associados, SROC, Lda. (NIPC: 501 340 467) 

Deloitte & Associados, SROC S.A. (NIPC: 501776311) 

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. (NIPC: 505988283) 

(Proposta n.º 134/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 

 

 

Ponto 8 – Informações 
 

 

Presidente 

 

Informou que esteve na Embaixada de Angola, na comemoração do 4 de fevereiro, início da 

luta armada de liberdade nacional de Angola. 

Esteve presente na Igreja de Santa Brígida e no concerto no museu, promovidos pela 

Embaixada da Irlanda. 

Participou na Procissão de São Sebastião, organizada pelos Amigos do Paço do Lumiar. 

 

 
 

Secretário José Silva Pinto 

 

Está a proceder ao levantamento de locais para os ensaios da Marcha do Lumiar 2022. 

 

 
 

Vogal Ana Beatriz Nunes 

 

Informou que no dia 21 de fevereiro terá lugar uma sessão de dádiva de sangue, organizada 

pela Junta de Freguesia do Lumiar em articulação com Instituto Português do Sangue e da 

Transplantação, no polo de Telheiras. 

 

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

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 7 de fevereiro de 2022. 

Presidente Ricardo Mexia 

Secretário José da Silva Pinto 
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