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Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

 

ATA N.º 2/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 10 de janeiro de 2022 

 

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

Lumiar, via Zoom, na 2.ª reunião do ano de 2022, do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, 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 – Aprovação de Ata 
 

1.1 Ata n.º 1 de 3 de janeiro de 2022; 
 

 

 

Ponto 2 – Proposta subscrita pela Tesoureira Joana Barata Lopes 
 

2.1 – Deliberação nº 36/2022 (Proposta n.º 36/2022) - Aprovar adjudicação de 

aquisição de serviços de 2h semanais de “Aulas de Artes Circenses”, para as atividades 

letivas da Componente de Apoio à Família EB1 Telheiras, entre janeiro e Junho de 2022, 

no valor máximo de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor, à Associação Risca Torta (NIPC 510198597). 
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Aprovada por unanimidade 

 

2.2 - Deliberação nº 37/2022 (Proposta n.º 37/2022) - Aprovar adjudicação de aquisição 

de serviços de 4h semanais de “Aulas de Xadrez”, para as atividades letivas das 

Componentes de Apoio à Família EB1 Telheiras e São Vicente, entre janeiro e junho de 

2022, no valor máximo de € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), com IVA incluído 

à taxa legal em vigor, à Academia do Lumiar 1º de Junho de 1893 (NIPC 501913815). 

 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 
 

3.1 – Deliberação nº 28/2022 (Proposta n.º 28/2022) – Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de 16 contratos de prestação de serviço, na 

modalidade de tarefa, para a execução de serviços de acompanhamento de crianças, 

para o período entre 1 de janeiro a 31 de dezembro 2022, com um montante máximo 

de despesa mensal por contrato de € 750,00, no valor total de 144.000 €, valores 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com os seguintes prestadores: 

 

Prestadores de Serviço 

Andreia Sofia Marques Cerqueira 

Carina Sofia Vicente 

Bruna Alcobia Ferreira 

Florbela Vieira da Silva 

Maria Helena Da Cruz Varela 

Paola Lopes Corrêa 

Wilma Eliana da Silva Miguel 

Liliana Raquel Marta 

Regina dos Anjos Correia Gonçalves Silva 

Isabel Maria Ferreira Gomes 
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Maria João Vaz Monteiro Mendes Barroso 

Ilda Cristina dos Santos Morgado 

Ana Teresa Bojaca 

Ana Patrícia dos Santos Porfírio 

Cinira Indi 

Marta Filipa Duarte Guerreiro Delfino 

 

 

 
 

3.2 – Deliberação nº 29/2022 (Proposta n.º 29/2022) – Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de sete contratos de prestação de serviço, 

revestindo a forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na 

modalidade de avença, com um montante máximo de despesa de € 43.200, valor 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com os seguintes prestadores e nas 

seguintes condições: 

 

 

Entidade 
 

Prazo 
Montante total 

contrato 

Bruno Miguel Martins Sousa 6 meses 4.800 € 

Madalena Santos Martins 6 meses 4.800 € 

Sandra Cristina Torres Salvado Ivankov 6 meses 4.800 € 

Cátia Sousa Tavares 6 meses 4.800 € 

Pedro Miguel Monteiro Cortez 6 meses 4.800 € 

Luís Filipe Nunes Rocha 12 meses 9.600 € 

Elisabete Fernandes Batista 12 meses 9.600 € 
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3.3 - Deliberação nº 30/2022 (Proposta n.º 30/2022) – Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de 18 contratos de prestação de serviço, na 

modalidade de tarefa, para a execução de serviços de limpeza e higiene urbana, por 

ajuste direto, com um montante máximo de despesa mensal por contrato de € 750,00, 

no valor total de € 153.000,00, 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 

Luís Carlos Mateus Freitas 12 meses 9.000 € 

Nuno Miguel Vieira Dinis 12 meses 9.000 € 

Carlos Manuel Gomes Varela 12 meses 9.000 € 

Miguel Ângelo Rodrigues Dias 12 meses 9.000 € 

João Carlos Marques dos Santos 12 meses 9.000 € 

João André da Cunha Domingues 12 meses 9.000 € 

Francisco Manuel Alves Quadros 12 meses 9.000 € 

Vitor Manuel Alfama Alves 12 meses 9.000 € 

Cristina Maria de Lemos 12 meses 9.000 € 

Tiago Filipe Coelho Ramos 12 meses 9.000 € 

Nelson Filipe Marques Campos 12 meses 9.000 € 

António Pedro Correia 12 meses 9.000 € 

Mónica Lopes 12 meses 9.000 € 

Catarina Vasco 12 meses 9.000 € 

Luís Miguel Murteira da Fonseca 12 meses 9.000 € 

Rui Manuel Tavares Correia 6 meses 4.500 € 

Aprovada por unanimidade 
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Paulo Jorge Coelho Machado 6 meses 4.500 € 

Cíntia Amabiles Santos Silva 12 meses 9.000 € 

 

 

 

 

3.4 - Deliberação nº 31/2022 (Proposta n.º 31/2022) – Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de sete contratos de prestação de serviço, na 

modalidade de tarefa, para apoio, monitorização de atividades das Componentes de 

Apoio à Família na Escola Básica de São Vicente de Telheiras e na Escola Básica EB1 de 

Telheiras e no Centro de Artes e Formação, por ajuste direto, pelo prazo de seis meses, 

com um montante máximo de despesa mensal por contrato nos termos abaixo 

referidos, e total de 17.880 €, valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se devido, 

com os seguintes prestadores e nas seguintes condições: 

 
 
 

 
Entidade 

 
Serviços 

 

Valor 

mensal 

Valor 

total do 

contrato 

 
Prazo 

Carlos Manuel Pinto Morais Expressão Física - Boxe 180 € 1080 € 6 meses 

Rafael Tavares Barreto Expressão Física - Dança de Hip 

Hop 

 
600 € 

 
3600 € 

 

6 meses 

Rui Jorge Octávio de Matos Expressão Física - Fitness 400 € 2400 € 6 meses 

Humberto Neves Expressão Robótica 400 € 2400 € 6 meses 

Joana Dessain Féria Theotónio 

Saraiva 

 
Expressão Teatral 

 
400 € 

 
2400 € 

6 meses 

Telma Sofia Ramos Pereira Expressão Musical 600 € 3600 € 6 meses 

Daniel do Nascimento Viana Expressão Teatral 400 € 2400 € 6 meses 



6 

 

 

 

 
 

 

3.5 - Deliberação nº 32/2022 (Proposta n.º 32/2022) – Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de 18 contratos de prestação de serviço, na 

modalidade de tarefa, para apoio, monitorização de atividades das Componentes de 

Apoio à Família na Escola Básica de São Vicente de Telheiras e na Escola Básica EB 1 de 

Telheiras e no Centro de Artes e Formação, por ajuste direto, pelos prazo de sete meses, 

com um montante máximo de despesa mensal por contrato de 800 €, e total de 

100.800 €, valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com os seguintes 

prestadores: 

 
 
 

Entidade Serviços 

Naomy da Costa Renner Monitorização de Crianças no CAF BCV 

Olson Nick Lopes Baticã 

Ferreira 

Monitorização de Crianças no CAF BCV 

Joana Rita Pereira Afonso Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Mariana Isabel Fialho Garcia 

Pulido 

Monitorização de Crianças no CAF BCV 

Catarina Dinis e Mendonça Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

João Pedro Alves Pinto 

Cortezão 

Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Inês Filipa Gomes da Silva Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Ana Margarida Costa Pinto Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Érica Catarina Vieira 

Fernandes 

Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Vânia Rita Perdigão dos Santos Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Aprovada por unanimidade 
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Alexandre Miguel Guerreiro 

Correia 

Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

João Pedro Ferreira Santos Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Francisco Miguel Silvestre 

Bagulho Costa Santos 

Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Igor Patrício Correia Varela Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Teresa Costa Oliveira Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Cristiano Alberto das Dores 

Pinto 

Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Ângela Lourenço Lopes Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

Diana Marques Baião Monitorização de Crianças dos CAF da Área da Freguesia 

 
 

 

 

3.6 - Deliberação nº 35/2022 (Proposta n.º 35/2022) - Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de um contrato de aquisição de serviços de 

assessoria técnica de apoio à gestão no Núcleo de Educação e Juventude, e coordenação 

geral de atividades de apoio à família e de enriquecimento curricular das crianças e 

jovens da freguesia, 

, por ajuste direto, por um período de 12 meses, com um montante máximo de despesa 

de € 19.200, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a celebrar com Marta Raquel Castro 

Brandão Nunes Matreno Malta Vacas. 
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Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 
 
 

3.7 - Deliberação nº 38/2022 (Proposta n.º 38/2022) - Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de um contrato de aquisição de serviços de 

assessoria técnica de Coordenação de Rede e Apoio à Proteção Civil e Higiene Urbana, 

, por ajuste direto, por um período de 12 meses, com um montante máximo de despesa 

de € 21.600, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, a celebrar com Daniel Magalhães 

Nunes. 

 

 

 

3.8 - Deliberação nº 39/2022 (Proposta n.º 39/2022) - Aprovar a decisão de 

adjudicação, tendente à celebração de um contrato de aquisição de serviços de 

assessoria técnica direta ao Presidente da Junta de Freguesia, por ajuste direto, por um 

período de 12 meses, com um montante máximo de despesa de € 24.000, a que acresce 

IVA à taxa legal em vigor, a celebrar com Patrícia Isabel Brito Leitão. 

 

 

 

3.9 - Deliberação nº 40/2022 (Proposta n.º 40/2022) - Aprovar a abertura de 

procedimento tendente à celebração de um contrato de aquisição de serviços, 

revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na 

modalidade de tarefa, para serviços de acompanhamento de crianças, para o período 

entre 1 de janeiro a 31 de dezembro 2022, com um montante máximo de despesa 

mensal de € 750,00, no valor total de 9.000 €, valores acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar, e com 

convite a Ana Patrícia Freitas. 
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Aprovada por maioria, com 

a abstenção do Secretário 

José Silva Pinto e o voto 

favorável dos restantes 

membros. 

Aprovada por unanimidade 

 

4 - Deliberação nº 41/2022 (Proposta n.º 41/2022) - Aprovar a abertura de 

procedimento tendente à celebração de um contrato de prestação de serviços, para 

aquisição de serviços jurídicos e de apoio à contratação pública para o período de janeiro 

a dezembro de 2022, com um montante máximo de despesa de € 24.000,00, acrescido 

de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com a sociedade Franco Madeira, Zibaia da 

Conceição – Sociedade de Advogados, SP, RL, com NIPC 516 490 095 e endereço de e- 

mail azc@francozibaia.com. 

 

 

 

4.1 - Deliberação nº 42/2022 (Proposta n.º 42/2022) - Aprovar a abertura de 

procedimento tendente à celebração de um contrato de prestação de serviços, para 

aquisição de serviços jurídicos e de apoio à contratação pública para o período de janeiro 

a dezembro de 2022, com um montante máximo de despesa de € 24.000,00, acrescido 

de IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com a sociedade Gomes da Silva & Associados 

– Sociedade de Advogados, SP RL, com NIPC 504 547 739 e endereço de e-mail 

ap@legalworks.pt. 

 

 

 

4.2 - Deliberação nº 43/2022 (Proposta n.º 43/2022) - Aprovar a abertura de um 

procedimento de formação de um contrato de prestação de serviços de contabilidade e 

apoio à gestão, mediante procedimento de consulta prévia, para o período de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2022, com um montante máximo de despesa de € 24.000, 

acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor. Aprovar as peças do procedimento 

mailto:azc@francozibaia.com
mailto:ap@legalworks.pt
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Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

(convite à apresentação de propostas e caderno de encargos), conforme minutas em 

anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte integrante, delegando no 

Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura. Aprovar convites às seguintes 

entidades: Localgest, Lda., NIPC: 513415734, e-mail: nuno.rocha@localgest.pt; 

Autargest, Gestão e Atividades, Unipessoal Lda., NIPC: 514020180, e-mail: 

luis.canongia@autarnet.com; Alfgab - Estudos e Projectos Lda., NIPC: 503146641, e- 

mail: geral@alfgab.pt 

 

 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 
 

5.1. Deliberação nº 22/2022 (Proposta n.º 22/2022) - Aprovar a aquisição de serviços 

para o funcionamento e manutenção do Pavilhão Gimnodesportivo Alto da Faia, 

referente ao mês dezembro de 2021, pelo valor de €1100 (mil e cem euros), ao Clube 

Rangers de Telheiras. 

 

 

 

5.2. Deliberação nº 23/2022 Proposta n.º 23/2022) – Aprovar a aquisição de serviços 

para o funcionamento e manutenção do Pavilhão Gimnodesportivo Alto da Faia, 

referente ao mês janeiro de 2022, pelo valor de € 1.100 (mil e cem euros), ao Clube 

Rangers de Telheiras. 

 

 

 

5.3. Deliberação nº 24/2022 (Proposta n.º 24/2022) – Aprovar a aquisição de serviços 

para reparação do elevador da EB 1 Rocha e Melo, pelo valor de € 209,28 (duzentos e 

nove euros e vinte e oito cêntimos), à empresa Schindler - Ascensores e Escadas 

Rolantes, S.A. (NIPC 502353740). 

mailto:nuno.rocha@localgest.pt
mailto:luis.canongia@autarnet.com
mailto:geral@alfgab.pt
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Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

 
 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 
 

6.1. Deliberação nº 14/2022 (Proposta n.º 14/2022) – Aprovar a adjudicação da 

reparação da viatura com a matrícula 52-PG-17, pelo valor de € 493,23 (quatrocentos e 

noventa e três euros e vinte e três cêntimos), à empresa Vitor Dionísio Silva - Comércio 

Automóvel (NIPC 515245852). 

 

 
 

6.2. Deliberação nº 15/2022 (Proposta n.º 15/2022) – Aprovar a aquisição de dois 

pneus para a carrinha do Posto de Higiene Urbana do Lumiar, à empresa Justino Gomes 

Bessa & Filhos, Lda. (NIPC 502072679), pelo valor de € 261,00 (duzentos e sessenta e 

um euros). 

 

 

 

6.3. Deliberação nº 16/2022 (Proposta n.º 16/2022) – Aprovar a adjudicação da 

reparação do equipamento Motocão, pelo valor de € 293,58 (duzentos e noventa e três 

euros e cinquenta e oito cêntimos), à empresa Certoma, Lda. (NIPC 501777407). 

 

 

 

6.4. Deliberação nº 17/2022 (Proposta n.º 17/2022) – Aprovar a aquisição de dois pares 

de calçado ortopédico para funcionários do Núcleo de Limpeza e Higiene Urbana, pelo 

valor de €85,00 (oitenta e cinco euros), à empresa Coelho Pereira, Lda. (NIPC 

500503397). 

 

Aprovada por unanimidade 
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Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Proposta Adiada para se 

aferir da necessidade do 

serviço. 

 
 
 

6.5. Deliberação nº 18/2022 (Proposta n.º 18/2022) – Aprovar a aquisição de 24 (vinte 

e quatro) vassouras de jardim para apoio à varredura, pelo valor de € 324,00 (trezentos 

e vinte e quatro euros), à empresa Coelho Pereira, Lda.  (NIPC 500503397). 

 

 

 

6.6. Deliberação nº 19/2022 (Proposta n.º 19/2022) – Aprovar a aquisição de 60 

(sessenta) contentores de apoio à varredura, pelo valor de € 1.920,00 (mil novecentos e 

vinte euros), à empresa SOPINAL, Lda. (NIPC 500276218). 

 

 

 

6.7. Deliberação nº 20/2022 (Proposta n.º 20/2022) – Aprovar a aquisição de uma 

tonelada de Sal para controlo de vegetação infestante, pelo valor de € 212 (duzentos e 

doze euros), à Fundação para a Proteção e Gestão Ambiental das Salinas do Samouco 

(NIPC 505721678). 

 

 

 

6.8. Deliberação nº 21/2022 (Proposta nº21/2022) – Aprovar a aquisição de serviços 

para elaboração de memória descrita (caderno de encargos) para obra do Posto de 

Higiene Urbana pelo valor de € 1.230, à empresa Luís M.G.A. Bacharel (NIF 119799421). 

 

 

 

6.9. Deliberação nº 34/2022 (Proposta n.º 34/2022) – Aprovar a autorização do 

pagamento, a título de indemnização, a Jefferson Mann da Costa Barbosa, no valor 
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Proposta Retirada para 

análise dos serviços 

jurídicos da Junta de 

Freguesia. 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

reclamado de € 1.059,88 (mil e cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos), 

derivada de responsabilidade civil na sequência da projeção de gravilha, no decurso da 

execução de trabalhos de deservagem da via pública, na Rua Mário Eloy, n.º 8, em 

Telheiras, no dia 09 de dezembro de 2021, pelas 15h01m. 

 

 

 

Ponto 7 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 
 

7.1. Deliberação nº 13/2022 (Proposta n.º 13/2022) – Aprovar a adjudicação à entidade 

SERENITY-EMBRACE-LDA (NIPC 513463950) para aquisição de 1000 (mil) autotestes 

destinados à deteção do antigénio do vírus SARS-CoV-2, pelo montante de € 2.490,00 

(dois mil quatrocentos e noventa euros), isento de IVA. 

 

 

 

7.2. Deliberação nº 26/2022 (Proposta n.º 26/2022) - Aprovar, no âmbito do protocolo 

de colaboração celebrado entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Escola Profissional 

de Tecnologia Digital, o acolhimento de estagiária na Junta de Freguesia do Lumiar, 

particularmente no Centro de Artes e Formação, no período entre 11 de janeiro a 18 de 

fevereiro de 2022. 

 

 

 

7.3. Deliberação nº 27/2022 (Proposta nº 27/2022) - Aprovar, no âmbito do protocolo 

de colaboração celebrado entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Escola Técnica 

Psicossocial de Lisboa, o acolhimento de estagiários no Centro de Artes e Formação e 
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Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

nas Componentes de Apoio à Família de São Vicente e da Quintas dos Frades, no período 

entre janeiro e junho de 2022. 

 

 

 

7.4. Deliberação nº 12/2022 (Proposta nº 12/2022) - Aprovar o Plano de Contingência 

COVID-19 da Junta de Freguesia do Lumiar. 

 

 
 
 
 

Ponto 8 – Informações 
 

Presidente: 

 
Informou que vai ser instalado um posto de testagem gratuita à COVID-19, promovido 

pela Câmara Municipal de Lisboa, na Quinta das Conchas. 

Devido à situação pandémica, a reunião da Comissão Social de Freguesia foi adiada para 

dia 26 de janeiro às 18 horas. 

Tendo em conta a situação financeira da Junta de Freguesia, apelou a que a despesa a 

submeter a aprovação fosse criteriosa, e que fosse dada prioridade à contratação de 

recursos humanos imprescindíveis ao bom funcionamento da autarquia. 

Propôs que, mensalmente, ao sábado, fosse realizada uma atividade da Junta de 

Freguesia em espaço público, possibilitando a interação dos residentes com os membros 

da Junta de Freguesia. 

Alertou para a necessidade de reunir com as Associações que utilizam a Casa da 

Cidadania, de forma a aferir a real necessidade de utilização dos espaços e outros meios 

à disposição. 
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Apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento de José Machado, militante do CDS-PP, 

e antigo membro da Assembleia de Freguesia do Lumiar. 

Vogal Ana Beatriz Nunes: 

 
Informou que reuniu com os núcleos afetos aos seus pelouros para elaborar um plano 

de atividades mais detalhado, por área de intervenção, e que em breve irá partilhar com 

os restantes membros da Junta de Freguesiapara articularem as atividades a 

desenvolver entre vários núcleos. 

Deu nota de que está a elaborar um horário para a sala de atendimento, que é utilizada 

por vários núcleos da Junta de Freguesia. 

Solicitou que as convocatórias das reuniões de executivo passassem a incluir o ponto 

“Outros Assuntos e Decisões” 

Vogal Carla Sequeira: 

 
Informou que, no seguimento do trabalho que está a ser realizado de organização do 

arquivo da Junta de Freguesia, o arquivo morto seria entregue naquele dia à Valor Sul 

para destruição. 

Reuniu com as associações que integram o projeto ComunicAlta - Feira de Comunicação 

e Criatividade, promovido pela Associação Sempre Ligados e pela Associação Espaço 

Mundo para possível parceria da Junta de Freguesia. 

Secretário José Silva Pinto: 

 
Informou que a base de dados de e-mails da Junta de Freguesia estará concluída até ao 

final da semana. 

Reuniu com a Associação de Atletismo de Lisboa que prevê realizar um evento em 

março, com provas de atletismo no Lumiar, e que existe a hipótese de alargar este 

evento às escolas da Freguesia. 

Tesoureira Joana Barata Lopes: 
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Informou que, solicitou à Legalworks, que presta serviços de apoio jurídico à Junta de 

Freguesia do Lumiar, a elaboração de um Manual de Procedimentos sobre contratação 

pública para garantir que a Junta de Freguesia cumpre todos os procedimentos legais 

relativos a esta matéria. 

Deu nota aos membros da Junta de Freguesia que, enquanto não for possível apurar a 

situação real da dívida da Junta de Freguesia do Lumiar, não será possível dar autonomia 

para realização de despesa por pelouro, uma vez que é necessário ir gerindo a despesa 

com uma análise criteriosa, caso a caso, dando prioridade ao que é urgente. 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos: 

 
Informou que está a elaborar a estratégia de comunicação da Junta de Freguesia. 

 
Deu conhecimento aos membros da Junta de Freguesia de que, no passado dia 17 de 

dezembro de 2021, foi feita uma reclamação pela quebra de serviços informáticos da 

parte da PTisp com o seguinte teor: 

“Reclamação: 

 
1. A Junta de Freguesia do Lumiar tem um contrato de prestação de serviços com a PTisp. Ainda 

que não exista um contrato formal assinado pelas partes, no momento em que existe uma 

prestação de serviços, existe um contrato; 

2. A Junta de Freguesia do Lumiar paga pronta e regularmente os seus serviços à PTisp; 

 
3. No passado dia 16/12/2021, pelas 21h15, a Junta de Freguesia do Lumiar recebeu um email 

por parte da PTisp a referindo o seguinte: “No seguimento do pedido de migração solicitado, 

informamos que esta intervenção no domínio jf-lumiar.pt foi agendada para dia 17 de dezembro 

pelas 10:00h. Recomendamos que sejam efetuados todos os backups que considere necessários 

(por questões de segurança) e ainda que não sejam efetuadas alterações ao nível de conteúdos 

no dia da intervenção. Caso a data/hora não seja a mais conveniente, agradecemos que nos 

informe.” 
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4. Ora, como seria de esperar, àquela hora, ninguém se encontrava na Junta de Freguesia a 

trabalhar, para poder responder, e, no dia seguinte, a Junta constatou que ninguém tinha acesso 

ao e-mail, mesmo sem haver dado qualquer consentimento; 

5. Assim, e como é compreensível, a Junta de Freguesia trabalha diariamente com os seus e- 

mails, não só internamente, como com a população. Logo, não é concebível que, sem o 

consentimento da Junta, e em menos de 24 horas, cortem com os serviços, tendo, 

inclusivamente, referido em e-mail anterior que caso a data/hora não fossem as mais 

convenientes deveriam contactar a PTisp. 

6. Ainda que esteja referido no ponto 4 “Responsabilidades” das “Condições Gerais de Prestação 

de Serviços” no próprio site, que “c) Poderá ocorrer que o servidor esteja impedido de trabalhar 

e que tal possa conduzir a uma quebra dos serviços, perda ou dano de conteúdos.”, nada poderá 

ser feito sem consentimento do outro Contraente, ainda para mais quando se trate de um 

serviço pago. 

7. Existem direitos e deveres, de ambos os Contraentes, sendo que, neste caso, foi a PTisp que 

não cumpriu com os seus, cessando, unilateralmente, o serviço prestado.” 

 
 
 

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

 
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 10 de janeiro de 2022. 
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