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ATA N.º 8/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 21 de fevereiro de 2022 

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

do Lumiar, na 8.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 e Carla Sequeira. Estando 

verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião. 

 

 
Ponto 1 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

 

1.1. Deliberação n.º 157/2022 – Autorizar a disponibilização de verba para aquisição de 

alimentos para fornecimento de lanches diários aos utentes do Centro de Convívio do Paço 

do Lumiar (CCPL), no valor máximo de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 157/2022) 

 

 
 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 
 

2.1. Deliberação n.º 158/2022 – Adjudicar à empresa Assistência na Hora, Lda. (NIPC 

516112317) o serviço de desentupimento da caixa de esgoto do WC e ramais de ligação à 

fossa do Espaço de Cidadão de Telheiras, pelo preço de € 578,10 (quinhentos e setenta e 

oito euros e dez cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 158/2022) 

 



 

Aprovada por unanimidade 

Adiada 

Aprovada por unanimidade 

 

 

2.2. Deliberação n.º 159/2022 – Adjudicar à empresa VERIZON CONNECT, Lda. (NIPC 

504761013) a colocação de GPS na carrinha Lumiar Transporta com a matrícula: AD-89- 

CH da Sede JFL, pelo preço de € 182,52 (cento e oitenta e dois euros e cinquenta e dois 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 159/2022) 

2.3. 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 

consulta prévia, por um período de 9 (nove) meses, com um montante máximo de despesa 

de até € 23.796,00 (vinte e três mil setecentos e noventa e seis euros), a que acresce IVA, à 

taxa legal em vigor, se aplicável. Aprovar o convite às seguintes entidades: 

FHM SEGUROS - Sociedade de mediação de seguros LDA (NIPC:503660132) 

PORTINSURANCE - Consultores seguros LDA (NIPC: 503912352) 

MELIOR SEGUROS - Consultores e Corretores de Seguros, S.A (NIPC: 501278699) 

(Proposta n.º 136/2022) 

 

2.4. Deliberação n.º 137/2022 – Notificar os concorrentes do procedimento por Consulta 

Prévia n.º 32/2021, aprovado pela Junta de Freguesia do Lumiar no dia 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) 

 

 

 

 

 

O Vogal Fernando Baião começou a participar na reunião. 

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


 

Aprovada por unanimidade 

Retirada 

Aprovada por unanimidade 

 

 

2.5. 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, por 

um período de 3 (três) meses, com um montante máximo de despesa de € 7.819,05 (sete mil 

oitocentos e dezanove euros e cinco cêntimos), 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) 

 

 
 

2.6. 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 01 de janeiro 

a 15 de fevereiro de 2022, pelo preço de € 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta euros), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 142/2022) 

 

 
 

2.7. 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: 

BRICANTEL - Comércio de Material Elétrico de Bragança S.A. (NIPC: 502888539) 

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

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

SAFE2PLAY, Lda. (NIPC: 515140830) (Proposta n.º 147/2022) 

 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

 

2.8. 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 10 meses, por consulta prévia (CP 5/2022), 

com um montante máximo de despesa de até € 30.000,00 (trinta 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) 

JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A (NIPC: 500149771) 

LUDIPRÁTICA, Lda. (NIPC:507513320) (Proposta n.º 154/2022) 

 

 

 

2.9. Deliberação n.º 165/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de 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, por um período de nove meses, por consulta prévia (CP 6/2022), com um montante 

máximo de despesa de até € 42.390,00 (quarenta e dois mil trezentos e noventa euros), a que 

acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com convite às seguintes entidades: 

PRIO (NIPC: 507872525) 

BP PORTUGAL – Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. (NIPC: 500194670) 

GALP (NIPC: 500697370) (Proposta n.º 165/2022) 
 

 

2.10. Deliberação n.º 166/2022 – Adjudicar à empresa IKEA, Lda. NIPC 505416654) a 

aquisição de três secretárias de canto à esquerda Bekant, três cadeiras Renbergest, três 

módulos de gavetas Micke e caixotes do lixo Fniss, pelo preço de € 1.153,50 (mil cento e 

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

(Proposta n.º 166/2022) 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Retirada 

Retirada 

 

 
 

2.11. Deliberação n.º 171/2022 – Adjudicar à empresa STROBOSOM, Lda. NIPC 

505445166) a revisão geral do automóvel de serviço da Sede – Peugeot 79-BF-79, pelo preço 

de € 1.568,49 (mil quinhentos e sessenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 171/2022) 

 
 

 

 
 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

3.1. Deliberação n.º 160/2022 – Adjudicar à empresa Fundação para a Proteção e Gestão 

Ambiental das Salinas do Samouco (NIPC 505721678) para aquisição de 1 (uma) tonelada 

de sal para aplicação na deservagem, pelo preço de € 212,00 (duzentos e doze euros), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 160/2022) 

 

 

3.2. Deliberação n.º 161/2022 – Adjudicar à empresa Vítor Dionísio Silva – Comércio 

Automóvel (NIPC 515245852) a reparação da carrinha do Posto de Limpeza, com a 

matrícula: 52-PG-17, pelo preço de € 297,66 (duzentos e noventa e sete euros e sessenta e 

seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 161/2022) 

 
 

3.3. Deliberação n.º 162/2022 – Adjudicar à empresa SIMPEÇAS – Peças e componentes, 

Lda. (NIPC 503193364) a reparação ao Autotanque do Posto de Higiene Urbana com a 

matrícula: 82-83-RF, pelo preço de € 391,14 (trezentos e noventa e um euros e catorze 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 162/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 



 

Retirada 

Retirada 

Aprovada por unanimidade 

 

 

3.4. Deliberação n.º 167/2022 – Adjudicar à empresa Justino Gomes Bessa & Filhos, Lda. 

(NIPC 502072679) a reparação da carrinha com a matrícula: 99-29-UP do Posto Higiene 

Urbana, pelo preço de € 274,81 (duzentos e setenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 167/2022) 

 

 
3.5. Deliberação n.º 168/2022 – Adjudicar à empresa Vítor Dionísio Silva - Comércio 

Automóvel, Lda. (NIPC 515245852) para reparação da carrinha com a matrícula: 99-24-UF 

do Posto Higiene Urbana, pelo preço de € 1.179,03 (mil cento e setenta e nove euros e três 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 168/2022) 

 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

4.1. Deliberação n.º 163/2022 – Aprovar a adjudicação de contrato de aquisição de serviços 

de motorista de veículo pesado de passageiros, entre fevereiro e junho de 2022, pelo 

montante global de € 4.750,00 acrescido, se devido, de IVA à taxa legal em vigor, por 

procedimento de ajuste direto simplificado a Mário José Olho Azul Elisário (NIF 

124688365). (Proposta n.º 163/2022) 

 

4.2. Deliberação n.º 164/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio administrativo e secretariado do Executivo 

da Junta de Freguesia para o período de 1 de março a 31 de agosto de 2022 (AD 87/2022), 

com um montante máximo de despesa de € 7.200, acrescido de IVA, se devido, à taxa legal 

em vigor, com convite a Sara Vanessa dos Santos e Almeida (NIF 224193104). (Proposta 

n.º 164/2022) 

 
Aprovada por unanimidade 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Joana Barata Lopes 
 
 

5.1. Deliberação n.º 169/2022 – Adjudicar à empresa Anos D`Aventura, Lda. (NIPC 

510063667) a aquisição de material de limpeza e higiene para as valências da JFL, pelo preço 

de € 1.299,34 (mil duzentos e noventa e nove euros e trinta e quatro cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 169/2022) 

 

5.2. Deliberação n.º 170/2022 – Adjudicação à empresa Superlivro – Jayantilal Jamnadas, 

Lda. (NIPC 501829989) para aquisição de papel A4 – 80 grs. para a JFL, pelo preço de € 

861,00 (oitocentos e sessenta e um euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta 

n.º 170/2022) 

 
 

Ponto 6 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

6.1. Deliberação n.º 173/2022 – Nos termos do disposto no nº6 da Deliberação nº 10/2022 

da JF Lumiar de 03 de janeiro de 2022, determino a reafectação funcional dos seguintes 

funcionários com efeitos imediatos: 

✔ Ana Paula Pereira Rodrigues Moreira Cresol – Núcleo de Higiene Urbana 

✔ Cristina Filipa Rodrigues Serra – Núcleo de Espaço Público, Património e 

Infraestruturas 

✔ Filipa Isabel Gomes Viegas – Núcleo de Educação e Juventude (em mobilidade externa) 

✔ Ana Maria Fernandes Leite – Comunicação (em mobilidade externa) 

✔ Sónia Cristina de Sousa Brás – Gabinete Apoio ao Executivo (em mobilidade externa) 

✔ Nuno Henrique de Sousa Rosa Tamm Gomes – Licenciamento (em nomeação externa) 

✔ Maria Manuel de Frias e Gouveia Cabral – Núcleo de Educação e Juventude 

Mais determino que desta deliberação seja dado conhecimento a todos os trabalhadores em 

funções públicas da Junta de Freguesia do Lumiar. (Proposta n.º 173/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 



 

 

 

Ponto 7 – Informações 

Secretário José Silva Pinto 

Informou que reuniu com o departamento de contratos de delegação de competências da 

Câmara Municipal de Lisboa para analisar possíveis projetos a desenvolver. Irá também 

reunir com a Unidade de Intervenção Territorial Lisboa Norte. 

 

 
Tesoureira Joana Barata Lopes 

 
Participou em reunião promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, com as 24 Juntas de 

Freguesia de Lisboa, para debaterem o tema das refeições escolares. 

 

 
Vogal Carla Sequeira 

 
Está a elaborar o manual de regras de funcionamento dos recursos humanos da Junta de 

Freguesia. 

 

 
Ponto 8 – Adenda à Convocatória - Proposta subscrita pela Vogal Carla Sequeira 

8.1 – Deliberação n.º 174/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de apoio à gestão dos espaços públicos, equipamentos 

e património da freguesia para o período de 1 de março a 31 de dezembro de 2022 (AD 

89/2022), com um montante máximo de despesa de € 14.000, acrescido de IVA, se devido, 

à taxa legal em vigor, pelo período de 10 meses, com convite a Luís Manuel Anglin de Castro 

(NIF 109596960). (Proposta n.º 174/2022) 

 
Aprovada por unanimidade 



 

Aprovada por unanimidade 

 

 

Ponto 9 – Adenda à Convocatória durante a reunião – Proposta subscrita pela 

Tesoureira Joana Barata Lopes 

9.1. Deliberação n.º 172/2022 - Aprovar, o acolhimento de dois estagiários, do Curso de 

Técnico Administrativo, no 2º período de Formação Prática em Contexto de Trabalho 

(FPCT); 

Aprovar dois estágios por um período dois meses em meio, que decorre de 7 de Março a 27 

de maio de 2022, perfazendo um total de 400 horas; 

Aprovar a designação de um Técnico orientador que acompanhe o desenrolar destes dois 

estágios. (Proposta n.º 172/2022) 

 

 

 

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

 

 
 

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

 
 

Presidente Ricardo Mexia 

 

 
 

Secretário José da Silva Pinto 
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