
 
 

ATA N.º 7/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 14 de fevereiro de 2022 

 

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

do Lumiar, via Zoom, na 7.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 secretário José Silva Pinto 

1.1. Deliberação n.º 136/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

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

um período de 10 meses, com um montante máximo de despesa de até € 26.440,00 (vinte e 

seis mil quatrocentos e quarenta euros), correspondente a € 2.644,00 (dois mil seiscentos e 

quarenta e quatro euros) mensais, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. Aprovar o convite 

às seguintes entidades: 

i. FHM SEGUROS - Sociedade de mediação de seguros LDA 

NIPC:  503660132 

ii. PORTINSURANCE - Consultores seguros LDA 

NIPC: 503912352 

iii. MELIOR SEGUROS - Consultores e Corretores de Seguros, S.A 

NIPC: 501278699 (Proposta n.º 136/2022) 

 

 

 

 

 

Adiada 

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


 
1.2. Deliberação n.º 137/2022 – Notificar todos os concorrentes, do procedimento por 

consulta prévia número 32/2021, para formação de contrato de empreitada de obras públicas 

para requalificação dos parques infantis das escolas e jardins-de-infância da Freguesia do 

Lumiar, com um montante máximo de despesa de até € 135.000,00 (cento e trinta e cinco 

mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, aprovado por deliberação da Junta de 

Freguesia do Lumiar, de 5 de agosto de 2021, fixando-lhes um prazo, não inferior a três dias, 

para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia do relatório 

preliminar de análise e avaliação de propostas elaborado pelo júri do procedimento. 

(Proposta n.º 137/2022) 

 

1.3. Deliberação n.º 138/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

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

(AD86/2022), por um período de 2 meses, com um montante máximo de despesa de € 

5.287,82 (cinco mil duzentos e oitenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), correspondente 

a € 2.643,91 (dois mil seiscentos e quarenta e três euros e noventa e um cêntimos) mensais, 

acrescido de IVA, se aplicável, à taxa legal em vigor, com o convite à seguinte entidade: FHM 

SEGUROS - Sociedade de mediação de seguros LDA NIPC:  503660132. (Proposta n.º 

138/2022) 

 

1.4. Deliberação n.º 142/2022 – Adjudicar à empresa TECNOPROGRESSO, Obras 

Públicas e Construção Civil, Lda. (NIPC 514186720) a aquisição de serviços de conservação, 

manutenção e reparação do espaço público da área da freguesia, pelo período de 3 meses, 

pelo preço de € 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta euros), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 142/2022)  

 

1.5. Deliberação n.º 147/2022 – Aprovar a abertura do procedimento de empreitada de 

obras públicas para requalificação dos parques infantis do Lumiar, por consulta prévia (CP 

4/2022), com um montante máximo de despesa de até € 139.200,00 (cento e trinta e nove 

mil e duzentos euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. Aprovar o convite às seguintes 

entidades:  

Adiada 

Adiada 

Adiada 



 
 

 

BRICANTEL - Comércio de Material Eléctrico de Bragança S.A.NIPC: 502888539 

FABRIGIMNO - Fabricação de Material de Desporto LDA. NIPC: 500348898 

CRP - Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda. NIPC: 504531042 

Play Planet, Mobiliário Urbano, Construção e Paisagismo, Lda. NIPC: 509295770 (Proposta 

n.º 147/2022) 

 

1.6. Deliberação n.º 154/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento para formação 

de contrato de aquisição de serviços de conservação, manutenção e reparação do espaço 

público da área da freguesia, por um período de nove meses, por consulta prévia, com um 

montante máximo de despesa de até € 27.000,00 (vinte e sete mil euros), a que acresce IVA, 

à taxa legal em vigor, com o convite às seguintes entidades: 

TECNOPROGRESSO – Obras Públicas e Construção Civil, Lda. NIPC: 514186720 

NOVAS VIAS – Empreiteiros, Lda. NIPC: 502011424 

ROADWORK – Construção e Obras Públicas, Lda. NIPC: 513708766 (Proposta n.º 

154/2022) 

Adiada 

 

1.7. Deliberação n.º 156/2022 – Adjudicar à empresa DHE, Lda. (NIPC 513258574) a 

aquisição de 2 (dois) microondas ORIMA – OR 720 CC para a cozinha da Sede da JFL, pelo 

preço de € 116,92 (cento e dezasseis euros e noventa e dois cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 156/2022) 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

2.1. Deliberação n.º 139/2022 – Adjudicar à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) a aquisição de luvas, sacos para varredura e bicos para pulverizadora do Posto 

de limpeza do Lumiar, pelo preço de € 499,00 (quatrocentos e noventa e nove euros), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 139/2022) 

Adiada 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

2.2. Deliberação n.º 140/2022 – Adjudicar à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) a aquisição de 21 vassouras verdes de nylon extra para o Posto de limpeza do 

Lumiar, pelo preço de € 246,75 (duzentos e quarenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 140/2022) 

 

2.3. Deliberação n.º 141/2022 – Adjudicar à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) a aquisição de 5 (cinco) pulverizadores com bateria de 16 litros para o Posto de 

limpeza e higiene urbana do Lumiar, pelo preço de € 300,00 (trezentos euros), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 141/2022) 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

3.1. Deliberação n.º 143/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

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

licenciamento, por um período de seis meses (AD 83/2022), com um montante máximo de 

despesa de € 7.200, valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com José Paulo 

Alves Ambrósio (NIF 189785527). (Proposta n.º 143/2022) 

 

 

3.2. Deliberação n.º 144/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de serviços de Apoio à Gestão dos Espaços Verdes (AD 84/2022), 

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

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com Pedro Martim de Paiva Morão Alves-

Mateus (NIF 197184561). (Proposta n.º 144/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

3.3. Deliberação n.º 145/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de aquisição de serviços de assessoria técnica ao Órgão Executivo 

da Junta de Freguesia do Lumiar (AD 85/2022), pelo período de seis meses, com um 

montante máximo de despesa de € 8.400, valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se 

devido, com Margarida Albuquerque Teixeira de Fezas Vital Condeixa. (NIF 194847756). 

(Proposta n.º 145/2022) 

 

3.4. Deliberação n.º 146/2022 - Aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia 

de Freguesia a proposta de eliminação de toda e apenas a documentação incorretamente 

depositada em 2016/2017 no sótão da Junta de Freguesia sito na Alameda das Linhas de 

Torres, 156, devido ao estado de degradação em que a mesma se encontra e à impossibilidade 

da equipa de trabalho multidisciplinar proceder à análise documental devido ao risco que a 

mesma representa para a saúde dos técnicos. (Proposta n.º 146/2022) 

 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

4.1. Deliberação n.º 148/2022 – Disponibilizar a verba para aquisição de materiais para as 

actividades de Carnaval 2022 das Componentes de Apoio à Família (CAF), no valor máximo 

de € 300,00 (trezentos euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor, e de acordo com a 

seguinte repartição: 

CAF Valor 

CAF EB1 Telheiras € 100,00 

CAF EB São Vicente € 100,00 

CAF EB Quinta dos Frades € 100,00 

                                                                                                                   Total € 300,00 

(Proposta n.º 148/2022) 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Retirada 

Aprovada por unanimidade 



 
 

4.2. Deliberação n.º 149/2022 – Aprovar adjudicação de aquisição de prestação de serviços 

de Plataforma Eletrónica de Contratação Pública, no valor anual máximo de € 1.740,00 (mil 

setecentos e quarenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, à VORTAL (NIF: 

505141019) (Proposta n.º 149/2022) 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

5.1. Deliberação n.º 150/2022 – Adjudicar à empresa Marodigas, Lda. (NIPC 500184755) 

a aquisição de 2 (duas) botijas de gás para o CAF BCV, pelo preço de € 66,80 (sessenta e seis 

euros e oitenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 150/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

5.2. Deliberação n.º 151/2022 – Anular a Deliberação n.º 110/2022, tomada em reunião do 

Executivo de 31 de janeiro de 2022, para anulação do cabimento 320 e compromisso 432. 

(Proposta n.º 151/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.3. Deliberação n.º 152/2022 – Aprovar a atribuição de apoio monetário a munícipe 

melhor identificado na proposta em anexo, no valor de € 323,72 (trezentos e vinte e três 

euros e setenta e dois cêntimos), no âmbito do Fundo de Emergência Social, para pagamento 

de despesas como água, luz e 2 (dois) meses de renda. (Proposta n.º 152/2022) 

 
 

5.4. Deliberação n.º 153/2022 – Anular a Deliberação n.º 131/2022, tomada em reunião 

do Executivo de 07 de fevereiro de 2022, para anulação do cabimento 371. (Proposta n.º 

153/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana 

6.1. Deliberação n.º 155/2022 – Adjudicar à empresa XXI Tecnológica 

Lda. (NIF: 510646298) para aquisição de serviço de reparação do Leitor DVD do Auditório 

da Biblioteca Orlando Ribeiro, de modo a que a Junta de Freguesia do Lumiar possa prestar 

um serviço de qualidade no referido auditório, pelo montante, com IVA, de €149,81 (cento 

e quarenta e nove euros e oitenta e um cêntimos). (Proposta n.º 155/2022) 

 

 

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

 

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

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

Secretário José da Silva Pinto  

Aprovada por unanimidade 
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