
 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por maioria com 

os votos 6 votos a favor e 1 

abstenção do Secretário 

José Silva Pinto por não ter 

estado presente na reunião 

8A/2021 

 

 

ATA N.º 1/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar 

Reunião de 3 de janeiro de 2022 

 

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

Lumiar, via Zoom, na 1.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 Atas 
 

1.1 Ata n.º 7A de 22 de novembro de 2021; 
 

 
 
 

1.2 Ata n.º 8A de 29 de novembro de 2021; 
 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por maioria com 

os votos 6 votos a favor e 1 

abstenção da Vogal Carla 

Sequeira por não ter estado 

presente 

12A/2021 

na reunião 

Aprovada por unanimidade 

 

1.3 Ata n.º 9A de 3 de dezembro de 2021; 

 
 
 

1.4 Ata n.º 10A de 14 de dezembro de 2021; 
 

 
 
 

1.5 Ata n.º 11A de 16 de dezembro de 2021; 
 

 
 
 

1.6 Ata n.º 12A de 27 de dezembro de 2021; 
 
 
 

 
 

1.7 Ata nº 13A de 31 de dezembro de 2021; 
 

 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 2 – Proposta subscrita pela Tesoureira Joana Barata Lopes 
 

2.1 – Deliberação 1/2022 – Aprovar a 1ª Alteração Orçamental. (Proposta 1/2022) 
 

 
 
 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 
 
 
 

3.1. Deliberação n.º 2/2022 – Aprovar os contratos de prestação de serviço para 

acompanhamento de crianças. (Proposta n.º 2/2022) 

 
 
 

 

3.2. Deliberação n.º 3/2022 - Aprovar os contratos de prestação de serviço para a 

execução de serviços de limpeza e higiene urbana. (Proposta n.º 3/2022) 

 

 
 
 
 

3.3. Deliberação n.º 4/2022 - Aprovar a abertura de procedimento tendente à formação 

de 18 contratos de prestação de serviços, 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 do Bairro da Cruz Vermelha. 

(Proposta n.º 4/2022) 

Aprovada por unanimidade 



 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

 

3.4. Deliberação n.º 5/2022 - Aprovar a abertura de sete procedimentos de ajuste direto 

para formação de contratos de aquisição de serviços para o exercício de funções de 

apoio técnico e logístico. (Proposta n.º 5/2022) 

 

 

 

3.5. Deliberação n.º 6/2022 - Aprovar a abertura de procedimento tendente à formação 

de sete contratos de prestação de serviços, 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. (Proposta 

n.º 6/2022) 

 
 
 
 

3.6. Deliberação n.º 7/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de assessoria técnica ao Presidente da Junta de 

Freguesia. (Proposta n.º 7/2022) 

 
 
 

 

3.7. Deliberação n.º 8/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços de coordenação de rede e apoio à proteção civil 

e higiene urbana. (Proposta n.º 8/2022) 

 

Aprovada por unanimidade 



 

Aprovada por unanimidade 

Adiada para rever e 

integrar eventuais outras 

necessidades de segurança 

da Junta de Freguesia 

Aprovada por unanimidade 

 

3.8. Deliberação n.º 9/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de formação de 

um contrato de prestação de serviços 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. (Proposta n.º 9/2022) 

 
 

 

3.9. Deliberação n.º 10/2022 – Aprovar a proposta de afetação dos funcionários do 

Quadro de Pessoal às respetivas Unidades Orgânicas. (Proposta n.º 10/2022) 

 

 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo secretário José Silva Pinto 
 

4.1. Deliberação n.º 11/2022 – Aprovar a aquisição de Serviços de Segurança por um ano na 

Biblioteca Maria Keil. (Proposta n.º 11/2022) 

 

 

 

4.2. Deliberação nº 12/2022 – Aprovar a proposta de contrato anual de manutenção de 

elevadores na Escola EB1 JI Alto da Faia. (Proposta nº 12/2022) 

 

 

 

Ponto 5 – Informações 

Aprovada por unanimidade 



 

 

O Presidente informou os membros do executivo que nessa semana iria reunir com os 

representantes das forças políticas para indicação por parte destes dos nomes para as 

mesas de voto nas eleições legislativas. 

 
 

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

 
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 03 de janeiro de 2022. 

 

 
Presidente Ricardo Mexia 
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