
 
 

 
ATA N.º 9/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião Pública de 28 de fevereiro de 2022 

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

do Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 9ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

 
Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, a Tesoureira, Joana Barata Lopes 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 

informou que a reunião vai contar com participação de fregueses, ao que se seguirá a ordem 

de trabalho habitual da reunião do executivo. 

Informa também que há uma escusa de presença na reunião, nomeadamente o Secretário 

José da Silva Pinto, que está fora do país, tendo justificado a sua ausência. Acresce o facto 

de ser o seu dia de aniversário, pelo que o Presidente endereça os parabéns ao Secretário. 

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

Teve a palavra a freguesa Catarina Real, na qualidade de representante da AMELC 

(Associação de Moradores e Empresários do Lumiar). Vem falar de como está o processo 

da sala de consumo assistido. Acrescenta que no final de 2021 reuniram com o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar para tentar encontrar uma forma jurídica 

adequada para a extinção dos processos judiciais, pensando que foi salientado o esforço 

financeiro que os moradores fizeram e, naturalmente, pelas posições assumidas pelos atuais 

órgãos autárquicos, não faz sentido ter de continuar a suportar. Nesse sentido, a freguesa 

gostaria de saber qual o ponto da situação. 

O outro ponto de intervenção da freguesa Catarina Real prende-se com o parque de 

rebocados. Pergunta quais as reuniões e diligências que têm sido feitas para dar um novo 



 
rumo aquele espaço e quais as expectativas que poderão ter os fregueses, não só em termos 

de timings, mas pergunta também qual o destino que vai ser dado ao parque de rebocados. 

O Senhor Presidente esclareceu que, em relação às salas de consumo vigiado, é entendimento 

do executivo da Junta de Freguesia e também do executivo da Câmara Municipal de Lisboa 

(CML) que a localização não é adequada para aquele tipo de instalação. O executivo está a 

aguardar que seja materializado o eventual parecer da Comissão Social de Freguesia, 

nomeadamente do grupo de trabalho das dependências, em relação ao tema levantado pela 

freguesa. Sem prejuízo, acrescenta que o executivo entende que a localização não irá avançar, 

estando em diligências junto da CML para ser encontrado um destino útil para todos os 

fregueses para um equipamento a instalar naquele local. O equipamento estava pensado para 

a sala de consumo vigiado, podendo ser lá instalada outra valência de interesse para a 

comunidade, acrescenta o Presidente. 

Quanto à questão levantada pela freguesa sobre as custas judiciais e, portanto, o 

encerramento do processo judicial que se torna necessário, o Presidente esclarece que já 

foram encetados contactos com a CML no sentido de obviar o processo, estando a situação 

a ser revista para se perceber, do ponto de vista jurídico, o que é necessário para que o 

processo possa finalmente ser encerrado. Acrescenta que não tem uma data limite em relação 

a esta matéria, mas como já afirmou, o executivo está em articulação com os serviços da 

CML. 

Relativamente ao parque de rebocados, o Presidente informa que foi uma situação alvo de 

petição, sendo que as diversas entidades estão a ser ouvidas em Assembleia Municipal, 

nomeadamente o próprio Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente da EMEL, enquanto 

dono da obra, e também o vereador Ângelo Pereira que tem a tutela. Em função disso, revela 

que parece fundamental concluir a componente viária da obra. Informa que o empreiteiro 

abandonou a obra e agora a EMEL está a recuperá-la para que possa ser responsabilizado 

quem não cumpriu o que estava contratado e, por outro lado, avançar no sentido da obra ser 

resolvida. Outra questão tem que ver com o que será instalado no espaço que está debaixo 

do eixo Norte/Sul. O que tinha sido dado a conhecer, até pelos próprios peticionários, é de 

que o espaço seria provisório. Contudo, afirma que, segundo a informação dada pelo 

presidente da EMEL, o espaço seria definitivo, para a instalação do parque e que até teria 

duas componentes: uma componente da EMEL e outra componente da Polícia Municipal. 

Sendo um dado que não estava claro. A perspetiva do executivo é, acrescenta o Presidente, 



 
encontrar um local alternativo para a instalação desse serviço, que seja mais adequado para o 

espaço, direcionando o espaço debaixo do viaduto para um fim social. A questão de um 

parque intergeracional é uma possibilidade, sendo que outras possibilidades também poderão 

ser equacionadas. Também nesta matéria o executivo da Junta de Freguesia está em 

articulação com a CML para encontrar a solução mais célere. 

A freguesa Catarina Real dá nota de que o que lhes foi comunicado, pelo anterior presidente 

da Junta de Freguesia, é de o local que seria provisório. 

O Presidente assegura que em diálogo direto com o presidente da EMEL, e depois ouvido 

em Assembleia Municipal, a informação que recebeu era de que o local não seria provisório, 

informação que também foi transmitida pela Senhora Diretora da Mobilidade. 

A freguesa sublinha que como está o local, no momento, é que é muito complicado. 

O Presidente acrescenta que o executivo tinha dificuldade em compreender que, um 

investimento na ordem dos três milhões de euros para uma estrutura provisória, era algo que 

também parecia improvável. Concorda com a freguesa, que como está o local é que não pode 

ser, adiantando que urge resolver a situação da circulação, concluir a parte viária da obra e, 

simultaneamente, resolver aquilo que venha a ser instalado no local. 

A freguesa pede ao Presidente que pense com todo o empenho em ambas as situações 

trazidas à reunião, temas muito importantes para a qualidade de vida de qualquer um dos 

moradores da zona. 

Não havendo mais nenhum freguês para ser auscultado o Presidente agradece, uma vez mais, 

a participação da freguesa e incentiva quem esteja a ver através do Facebook a inscrever-se. 

Informa que a reunião aberta é a última reunião de cada mês, sendo na última segunda-feira 

do mês, a partir das 17h30. 

Passa então à restante ordem de trabalhos, nomeadamente a apresentação de propostas dos 

membros do executivo. 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

2.1. Deliberação n.º 180/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de serviços de limpeza e manutenção do sistema de fontes e lago do Parque 

Europa, sito na Rua Agostinho Neto, no Lumiar, por ajuste direto, com um montante 

máximo de despesa de até € 8.500,000 (oito mil e quinhentos euros), a que acresce IVA à 



 
taxa legal em vigor, com convite à empresa: MANVIA – Manutenção e Exploração de 

Instalações e Construções, S.A. NIPC 503171565 (Proposta n.º 180/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

4.1. Deliberação n.º 176/2022 – Adjudicar à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) a aquisição de sacos pretos de 100kg, para apoio à varredura manual., pelo preço 

de € 200,00 (duzentos euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

176/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

4.2. Deliberação n.º 187/2022 – Adjudicar à empresa Justino Gomes Bessa & Filhos, Lda. 

(NIPC 502072679) a aquisição de serviços para reparação de furo no pneu da carrinha com 

a matrícula: 99-29-UP do Posto Higiene Urbana, pelo preço de € 11,07 (onze euros e sete 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 187/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

5.1. Deliberação n.º 189/2022 – Aprovar o pedido de mobilidade do trabalhador David 

Sandro Monteiro Tavares, integrado na carreira e categoria de Assistente Operacional na 

Junta de Freguesia de Santa Clara, com data e efeito a partir de 1 Março de 2022. (Proposta 

n.º 189/2022) 

 

5.2. Deliberação n.º 178/2022 – Aprovar a adjudicação 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 178/2022) 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

5.3. Deliberação n.º 179/2022 – Aprovar o pedido de autorização de acumulação de 

funções do trabalhador Luís Miguel Bispo Marques Pinto, integrado na carreira e categoria 

de Assistente Operacional no departamento e Posto de Higiene Urbana da Junta de Freguesia 

do Lumiar, para a função de limpeza de comboios na área metropolitana de Lisboa, para a 

empresa LIMPERSADO – Limpeza, máquinas e Transportes SA ; contemplando o horário 

das 21h às 00h, tendo por base remuneratória, €300,00, com data e efeito a partir do 

deferimento da proposta em apreço. (Proposta n.º 179/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

5.4. Deliberação n.º 181/2022 - Em 07 de fevereiro de 2022, a Junta de Freguesia do Lumiar 

deliberou adjudicar a aquisição de serviços de acompanhamento de crianças para reforço da 

equipa existente, face à situação pandémica, entre fevereiro e julho de 2022, com envio de 

proposta a Sílvia Andrade Leandro Pinto, pelo valor de € 4.500,00, valor acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, se devido, através de procedimento de ajuste direto simplificado, nos 

termos do artigo 128.º do CCP; Posteriormente à adjudicação, Sílvia Andrade Leandro Pinto 

informou a Junta de Freguesia não aceitar a proposta; A Junta de Freguesia do Lumiar é o 

órgão competente para a revogação da decisão de adjudicação. 

Assim, nos termos do disposto nos artigos 165.º e ss. do CPA, proponho que a Junta de 

Freguesia delibere revogar parcialmente a deliberação n.º 129/2022, tomada em reunião do 

Executivo de 7 de fevereiro de 2022, no que respeita à decisão de adjudicação respeitante a 

Sílvia Andrade Leandro Pinto, com a consequente anulação, do compromisso 500. 

(Proposta n.º 181/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

 

6.1. Deliberação n.º 177/2022 – Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de um contrato de aquisição de serviços de auditoria externa às contas e procedimentos da 

Junta de Freguesia do Lumiar (CP 2/2022), referentes ao mandato autárquico 2017-2021, 



 
pelo preço de € 29.500 (vinte e nove mil e quinhentos euros), à entidade BDO e Associados, 

SROC, Lda. (NIF: 501 340 467) (Proposta n.º 177/2022) 

 

 

 

6.2. Afixar o Edital relativo a pagamentos de bens ou serviços sem 

número de compromisso válido correspondente. 

 

 

Ponto 7 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

7.1. Deliberação n.º 184/2022 – Adjudicar à empresa IKEA Loures, Lda. (NIF 505416654) 

para a aquisição de cinco mesas pretas de apoio LACK para serem utilizadas em eventos na 

Junta de Freguesia do Lumiar, pelo montante, com IVA, de €40,00 (quarenta euros). 

(Proposta n.º 184/2022) 

 

7.2. Deliberação n.º 185/2022 - Adjudicar à empresa Florista Bella de Maria Isabel Abreu 

Penarroias (NIF: 164046178) a a aquisição de 100 flores Gerbera para oferecer a freguesas 

do Lumiar -, 22 ramos de flores – para oferecer aos conferencistas e 3 centros de mesa 

conferência – para serem usados nos três eventos – para a comemoração do Dia da Mulher, 

organizada pela Junta, pelo montante, com IVA, de € 345,00 (trezentos e quarenta e cinco 

euros) (Proposta n.º 185/2022) 

 

7.3. Deliberação n.º 186/2022 - Adjudicar à empresa A Música Portuguesa a Gostar Dela 

Própria (MPAGDP) (NIPC: 509.891.497) a aquisição de serviço de realização de 20 vídeos 

do património imaterial da Freguesia que podem ser cantigas, receitas, rezas, ofícios, histórias 

de vida, entre outros, pretendendo-se com esta atividade gravar e divulgar o património de 

tradição oral e memória coletiva existente no território, pelo montante de 2.000€ acrescidos 

de IVA (23%) - 2.460,00 € (dois mil quatrocentos e sessenta euros) com IVA. Este valor 

inclui a realização de gravações em formato áudio e vídeo, a edição dos pequenos filmes e 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Retirada 

Aprovada por unanimidade 

 

 

http://bella.com.pt/


 
divulgação dos mesmos nos canais onde a MPAGDP está presente. As despesas com 

alojamento, deslocações e alimentação estão incluídas nesse valor. (Proposta n.º 186/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

7.4. Deliberação n.º 188/2022 – Aprovar a atribuição de subsídio à Academia Musical 1º 

de junho de 1893, para apoio à Marcha do Lumiar de 2022, pelo montante de € 17.000,00 

(dezassete mil euros) (Proposta n.º 188/2022) 

 

 

Ponto 8 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

8.1. Deliberação n.º 182/2022 – Disponibilizar verba para realização da atividade relativa 

ao Prémio de Mérito do Centro de Artes e Formação, que concerne ao segundo período do 

ano letivo 2021/2022, no valor máximo de € 160,00 (cento e sessenta euros), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 182/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

8.2. Deliberação n.º 183/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação 

de contrato de aquisição de cabazes de produtos frescos a entregar às famílias referenciadas 

pelo Núcleo de Ação Social da Junta de Freguesia, para o período compreendido entre 1 de 

março de 2022 e 31 de dezembro de 2022, por consulta prévia, com um montante máximo 

de despesa de € 17.000,00 (dezassete mil euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 

6%, com convite às seguintes entidades: 

Agrovácuo Preparação e Embalagem de Produtos Hortícolas Lda. (NIPC: 505248417) 

A.M. Frutas, Lda. (NIPC: 503628360) 

Fruprogress - Comércio e Transformação de Produtos Alimentares, Lda. (NIPC: 504217909) 

Frutalverca - Comercialização e Distribuição de Produtos Hortícolas e Frutícolas, Lda. 

(NIPC: 504 187 104) 

Masterfruits Comércio de Frutas, Lda. (NIPC: 509074138) 

Designar o júri do procedimento, com a seguinte composição: Presidente: Ana Beatriz 

Nunes; Vogal Efetivo: Patrícia Martins; Vogal Efetivo: Paula Camacho; Vogal Suplente: 

Andreia Silveira; Vogal Suplente: Milena Guerreiro. (Proposta n.º 183/2022) 

Retirada 

 



 
 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

3.1. 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) 

Aprovada por unanimidade 

 

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

Lda. (NIPC 503193364) a reparação da avaria elétrica do 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 

 

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

(NIPC 502072679) a aquisição de pneus para a 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) 

Aprovada por unanimidade 

 

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

Automóvel, Lda. (NIPC 515245852) a reparação do sinistro 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) 

 

Aprovada por unanimidade 

 

 

 



 
 

3.5. Deliberação n.º 175/2022 – Adjudicar à empresa Auto Sueco, Lda. (NIPC 515245852) 

o contrato anual de manutenção do autocarro com a matrícula 21-PG-82, pelo preço de € 

2.214,00 (dois mil duzentos e catorze euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 175/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

Findas as votações das propostas, o Presidente encerra o período das deliberações e passa ao 

período de informações. 

 

Ponto 9 – Informações 

Presidente 

Dá nota da situação que se está a passar na Ucrânia, endereçando uma mensagem solidária 

para o povo ucraniano. Informa que, à distância, a Junta de Freguesia pode ter um contributo 

para amenizar as dificuldades, até na sequência de contactos tidos por parte de fregueses, da 

iniciativa da CML e até da iniciativa da Junta de Freguesia. Informa que irão ser divulgados 

locais para recolha de alguns bens de primeira necessidade que possam ser remetidos para a 

Ucrânia e que a Junta de Freguesia irá colaborar com a CML naquilo que já foi apresentado 

como sendo um esforço no acolhimento dos cidadãos ucranianos que já estão em território 

nacional e daqueles que venham a chegar, sendo expectável um fluxo importante de 

refugiados devido ao conflito que decorre no momento. Reforça que a Junta de Freguesia 

estará ao dispor e empenhada para tentar colaborar neste esforço. 

Mais informa que, a Junta reuniu pela primeira vez, desde 2018, a Comissão Social de 

Freguesia, numa reunião bastante participada; não obstante, foi identificada a falta de diversas 

instituições nesta Comissão Social de Freguesia. Considera que foi um trabalho muito 

burocrático nesta fase, onde se aprovaram um conjunto de adesões formais à Comissão 

Social de Freguesia. Mas, por outro lado, também se discutiram os diversos grupos de 

trabalho, os quais irão ser o motor da Comissão Social de Freguesia. Acrescenta que vai ser 

feita uma mensagem para todas as instituições do Lumiar no sentido de perceber em que 

grupos de trabalho gostariam de se envolver, para que se possa desenvolver efetivamente 

esse trabalho ao longo deste mandato, tendo ficado já agendada a próxima reunião da 

 



 
Comissão Social de Freguesia para o dia 04 de maio e afirma que, até lá, os grupos de trabalho 

irão iniciar os seus trabalhos. 

 

Vogal Carla Sequeira 

Começa por dizer que foi finalmente regularizado o processo de publicação em Diário da 

República dos atos de publicação obrigatória no âmbito dos recursos humanos, que estava 

pendente desde 2018. 

Informa também que o sistema de registo biométrico dos tempos de trabalho está já em 

funcionamento, estando em fase de testes; mas já está implementado para a grande 

generalidade dos funcionários da freguesia. 

Por último, refere que se encontra a decorrer o processo de análise e regularização do 

processo de avaliação de desempenho, o SIADAP, de 2017/2018 e 2019/2020. A empresa 

que está a fazer essa análise já entregou as primeiras conclusões preliminares onde foram 

detetadas algumas incorreções. Acrescenta que haverá, dali a quinze dias, uma nova reunião, 

desta vez com o Presidente da Junta de Freguesia e alguns vogais para apresentação de 

conclusões finais e para depois se poder avançar para o processo de fecho desta avaliação de 

desempenho, que está com algum atraso, conclui. 

 

Vogal Ana Beatriz Nunes 

Declara que, complementando a informação relativamente à Comissão Social de Freguesia, 

instituições ou pessoas particulares que estejam interessadas em participar podem contactar 

a Junta de Freguesia através de e-mail ou do atendimento. 

Dá nota de que no dia 21 de fevereiro a sessão de dádiva de sangue correu bastante bem, foi 

um sucesso, tendo havido muitos primeiros dadores e houve uma inscrição para dador de 

medula óssea. Face ao sucesso, a Junta de Freguesia está já a planear próximas sessões de 

dádiva de sangue noutras zonas da freguesia.  

Informa também que, no âmbito do protocolo com a Escola Superior de Educação de 

Lisboa, a Junta de Freguesia irá acolher duas estagiárias de animação sociocultural no Centro 

de Artes e Formação. 

 

 

 



 
 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

Comunica que irá haver um conjunto de painéis comemorativos do Dia da Mulher. Informa 

que o grande tema será “O futuro faço-o eu, construir um futuro de realização”. Dia 7 de 

março o primeiro painel será para a terceira idade com o subtítulo “Terceira idade e agora? 

O envelhecimento ativo”, e realizar-se-á no salão nobre da Junta de Freguesia, pelas 10h00. 

Anuncia que o segundo painel será online para pais e educadores e é pensado para a infância, 

tendo como subtema “Educar por autonomia, o papel da menina em casa e na escola”. 

Acrescenta que no dia 8 de março irá ser abordado, pelas 17h30, no Centro de Artes e 

Formação, o tema dirigido a jovens “Eu posso, quero e vou conseguir, um futuro bom é 

possível”. Por fim, refere que no dia 8 de março, pelas 21h00, no Auditório da Biblioteca 

Orlando Ribeiro irá haver um painel dirigido a mulheres adultas e a homens interessados no 

tópico sobre “A conciliação da vida ativa, ser uma mulher realizada”. Com isto, pretende o 

executivo cobrir todo o território, Alta, Lumiar Centro e Telheiras, e todas as idades. Deixa 

o convite a todos, mencionando que seria um enorme prazer ter muita audiência, tanto online, 

como presencial.  

 

Tesoureira Joana Barata Lopes 

Deixa o convite a todos os fregueses para uma exposição que vai acontecer no sábado, dia 5 

de março, pelas 10h30, no mercado do Lumiar. A exposição tem o nome “Ver de perto”. 

Trata-se de uma exposição da Componente de Apoio à Família da Escola Básica de São 

Vicente, preparada pelos alunos do 6º ano. A exposição, com fotografias, está aberta durante 

15 dias. No dia 5 de março terá um momento musical e um momento de dança, e contará 

com a mascote da Junta de Freguesia. Na exposição serão ainda pedidas às pessoas sugestões 

sobre os espaços verdes da freguesia. 

Por fim, dá nota também de que no dia 01 de março, por ocasião do dia de Carnaval, as 

Componentes de Apoio à Família estarão a funcionar. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Presidente 

Deseja um bom Carnaval a todos, com as restrições que ainda subsistem, na expectativa de 

que tudo possa correr bem. Convida, ainda, todos a participar nas iniciativas que foram 

apresentadas, quer na reunião, como as que são anunciadas através das redes sociais da Junta 

de Freguesia. 

Anuncia a data da próxima reunião aberta, para o dia 28 de março, reiterando a 

disponibilidade para que os fregueses se possam inscrever para participação. 

 
 
 
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião. 
 
 
 
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 28 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
Presidente Ricardo Mexia  
 
 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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