
 

 
ATA N.º 3/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 17 de janeiro de 2022 

 

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

do Lumiar, via Zoom, na 3.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 2 de 10 de janeiro de 2022. 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 2 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

2.1. Deliberação n.º 46/2022 – Aprovar a consolidação definitiva da mobilidade da 

trabalhadora Margarida da Conceição Teixeira de Freitas Ribeiro na Câmara Municipal de 

Lisboa, com data efeito a 1 de outubro de 2020, deixando a mesma de integrar o mapa de 

Pessoal da Junta de Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 46/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

2.2. Deliberação n.º 47/2022 – Aprovar a consolidação definitiva da mobilidade da 

trabalhadora Maria Dulce Lopes Deus Pimenta Aguiar na Câmara Municipal de Lisboa, com 

data efeito a 10 de agosto de 2021, deixando a mesma de integrar o mapa de Pessoal da Junta 

de Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 47/2022). 

Aprovada por unanimidade 



 
 

2.3. Deliberação n.º 48/2022 – Aprovar a consolidação definitiva da mobilidade do 

trabalhador Ruben Almeida Monteiro Segurado Florêncio na Câmara Municipal de Lisboa, 

com data efeito a 1 de janeiro de 2021, deixando o mesmo de integrar o mapa de Pessoal da 

Junta de Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 48/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

2.4. Deliberação n.º 49/2022 – Propõe-se que o Órgão Executivo delibere aprovar o 

estatuto trabalhador-estudante da trabalhadora Maria Manuel Cabral (Proposta n.º 

49/2022). 

Retirada por não ser alvo 
de deliberação do 
Executivo, passando para o 
Ponto de Informações 

 

2.5. Deliberação n.º 50/2022 – Aprovar a abertura de um procedimento de ajuste direto 

para a formação de contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de contrato de 

prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, por um prazo de seis 

meses, com um montante máximo de despesa de € 8.400 (oito mil e quatrocentos euros), a 

que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com convite a Fernanda Marques de 

Figueiredo   (Proposta n.º 50/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

2.6. Deliberação n.º 51/2022 – Aprovar a abertura de procedimento tendente à celebração 

de um contrato de prestação de serviços, para aquisição de serviços de apoio na gestão do 

sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da Junta de Freguesia, com um 

montante máximo de despesa de € 10.000,00 (dez mil euros), acrescido de IVA, se devido, à  

 

 



 
 

taxa legal em vigor, com a sociedade Cityhall, Consultoria Pública e Privada, Lda., com 

NIPC 509496237 (Proposta n.º 51/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

2.7. Deliberação n.º 54/2022 – Aprovar adjudicação de contrato de aquisição de serviços 

de monitorização de crianças para reforço da equipa existente, face à situação pandémica, 

entre janeiro e março de 2022, de € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros) acrescido se 

devido de IVA à taxa legal em vigor por procedimento de ajuste direto simplificado a Andreia 

Filipa Pereira (Proposta n.º 54/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

2.8. Deliberação n.º 57/2022 – Aprovar adjudicação de contrato 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 (nove mil 

euros), 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 (AD75/2022) 

(Proposta n.º 57/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

2.9. Deliberação n.º 58/2022 – Aprovar a decisão de abertura de procedimento tendente à 

formação de cinco contratos de prestação de serviço, revestindo a forma de contratos de 

prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para a execução de 

serviços de limpeza e higiene urbana por um prazo de 11 meses, por ajuste direto, com um 

montante máximo de despesa mensal por contrato de € 750,00, no valor total de € 41.250,00 

(quarenta e um mil e duzentos e cinquenta euros), valores acrescidos de IVA à taxa legal em 

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



 
 

convite às entidades, pelos prazos e com os valores referidos na seguinte tabela: (Proposta 

n.º 58/2022). 

Prestadores de Serviço 

Leonel Carlos Cruz 

Luís Lopes 

Daniel Filipe Ferreira Diniz 

David Caetano Campos 

Jéssica Soraia Rodrigues 

 

Aprovada por unanimidade 

 

2.10. Deliberação n.º 25/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração 

de contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica à Junta de Freguesia do Lumiar, 

pelo período de 12 meses, com um montante máximo de despesa de € 24.000 (vinte e quatro 

mil euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com a sociedade Franco 

Madeira, Zibaia da Conceição – Sociedade de Advogados, SP, RL (AD 73/2022) , com 

o NIPC 516490095 (Proposta n.º 25/2022).  

Aprovada por unanimidade 

 

2.11. Deliberação n.º 33/2022 - Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 

contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica à Junta de Freguesia do Lumiar, pelo 

período de 12 meses, com um montante máximo de despesa de € 24.000, valor acrescido de 

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

Sociedade de Advogados, SP RL (AD74/2022), com o NIPC 504147739 (Proposta n.º 

33/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

 



 
 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

3.1. Deliberação n.º 56/2022 – Adjudicação à empresa TMS - Transportes Martinho e 

Silva Lda. (NIPC 504094947) para serviços de transporte mensal de produtos do Banco 

Alimentar contra a Fome, pelo montante de € 3.468,60 (três mil quatrocentos e sessenta e 

oito euros e sessenta cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 

56/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

4.1. Deliberação n.º 45/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento por ajuste direto 

para Aquisição de Calçado para o Posto de Limpeza e Higiene Urbana, com um montante 

máximo de despesa de até € 5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez euros), a que acresce IVA, 

à taxa legal em vigor, com convite à seguinte entidade: João M. Costa – Representações, 

Unipessoal, Lda., com NIPC 515925519 (AD 27/2022) (Proposta n.º 45/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

4.2. Deliberação nº .52/2022 – Adjudicação à empresa MELFA - Máquinas, 

Ferramentas e Ferragens, Lda. (NIPC 502792531) para aquisição de fio de corte, pelo 

montante de € 559,99 (quinhentos e cinquenta e nove euros e noventa e nove cêntimos) com 

IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 52/2022).  

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

 

 



 
 

5.1. Deliberação n.º 53/2022 – Adjudicação à empresa FRESOFT, Lda. (NIPC 

503526568) para aquisição de serviço de gestão de referências multibanco para agilização de 

pagamentos à Junta de Freguesia do Lumiar, pelo montante de € 662,70 (seiscentos e sessenta 

e dois euros e setenta cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 

53/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

5.2. Deliberação n.º 55/2022 – Aprovar adjudicação de contrato de aquisição de serviços 

de 4 horas semanais de aulas de ginástica e Pilates, com um valor mensal de € 350, entre 

Janeiro e Junho de 2022, num total de € 2.100,00 (dois mil e cem euros) acrescido, se devido, 

de IVA à taxa legal em vigor, por procedimento de ajuste direto simplificado a Andreia Vaz 

Ribeiro (Proposta n.º 55/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

5.2. Deliberação n.º 64/2022 – Aprovar adjudicação à empresa EASYPAY – PAYMENT 

INSTITUTION, Lda. (NIPC 505237431) para aquisição de serviço para disponibilização 

de referências multibanco através da FRESOFT, pelo montante de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 64/2022). 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

6.1. Deliberação n.º 63/2022 - Adjudicação à empresa Revisão Audiovisual, Lda. (NIPC 

502871890) para aquisição de serviço para reparação do L-Acustics LA17A S/N 

00053819V47/05, amplificador do Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, pelo 

montante de € 61,50 (sessenta e um euros e cinquenta cêntimos) com IVA incluído à taxa 

legal em vigor (Proposta n.º 63/2022). 



 
 

Aprovada por unanimidade 

 

Ponto 7 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

7.1. Deliberação n.º 44/2022 – Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento por ajuste direto 

para Aquisição de serviços de vigilância e segurança da Biblioteca Maria Keil, por um período 

de três meses, entre 1 de janeiro e 31 de março de 2022, por ajuste direto, com um montante 

máximo de despesa de até € 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta euros), a que acresce 

IVA, à taxa legal em vigor, convite à entidade: SECURITAS – Serviços e Tecnologia de 

Segurança, S.A. com NIPC 500243719 (Proposta n.º 44/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

7.2. Deliberação n.º 59/2022 – Atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento das 

coletividades para pagamento aos monitores das diversas modalidades, referente ao mês de 

outubro de 2021, no valor de € 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa euros), segundo 

compromisso assumido pelo anterior executivo, de acordo com a tabela infra: 

Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

Ginástica 0,00 € 

Karaté 180,00 € 

Xadrez 180,00 € 

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol 360,00 € 

Clube Atlético Alta de Lisboa Judo 180,00 € 

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing 360,00 € 

Académico Clube de Ciências Futsal 360,00 € 

Centro Social da Musgueira - Mediateca 

Futsal 180,00 € 

Voleibol 180,00 € 

Recreativo Águias da Musgueira Boxe e Futebol 11 720,00 € 



 
Sporting Clube de Portugal Ténis de Mesa 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Basquetebol 540,00 € 

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Andebol 270,00 € 

Judo Clube de Lisboa Judo 180,00 € 

   TOTAL 4.590,00 € 

(Proposta n.º 59/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

7.3. Deliberação n.º 60/2022 – Atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento das 

coletividades para pagamento aos monitores das diversas modalidades, referente ao mês de 

novembro de 2021, no valor de € 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa euros), segundo 

compromisso assumido pelo anterior executivo, de acordo com a tabela infra: 

Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

Ginástica 0,00 € 

Karaté 180,00 € 

Xadrez 180,00 € 

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol 360,00 € 

Clube Atlético Alta de Lisboa Judo 180,00 € 

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing 360,00 € 

Académico Clube de Ciências Futsal 360,00 € 

Centro Social da Musgueira - Mediateca 

Futsal 180,00 € 

Voleibol 180,00 € 

Recreativo Águias da Musgueira Boxe e Futebol 11 720,00 € 

Sporting Clube de Portugal Ténis de Mesa 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Basquetebol 540,00 € 

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Andebol 270,00 € 



 
Judo Clube de Lisboa Judo 180,00 € 

   TOTAL 4.590,00 € 

(Proposta n.º 60/2022) 

Aprovada por unanimidade 

 

7.3. Deliberação n.º 61/2022 – Atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento das 

coletividades para pagamento aos monitores das diversas modalidades, referente ao mês de 

dezembro de 2021, no valor de € 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa euros), segundo 

compromisso assumido pelo anterior executivo, de acordo com a tabela infra: 

Academia Musical 1.º de Junho 1893 

Basquetebol 540,00 € 

Ginástica 0,00 € 

Karaté 180,00 € 

Xadrez 180,00 € 

Associação de Residentes do Alto do Lumiar Rugby e Basquetebol 360,00 € 

Clube Atlético Alta de Lisboa Judo 180,00 € 

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing 360,00 € 

Académico Clube de Ciências Futsal 360,00 € 

Centro Social da Musgueira - Mediateca 

Futsal 180,00 € 

Voleibol 180,00 € 

Recreativo Águias da Musgueira Boxe e Futebol 11 720,00 € 

Sporting Clube de Portugal Ténis de Mesa 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Basquetebol 540,00 € 

Associação de Moradores da Cruz Vermelha Atletismo 180,00 € 

Sporting Clube de Portugal Andebol 270,00 € 

Judo Clube de Lisboa Judo 180,00 € 

   TOTAL 4.590,00 € 

(Proposta n.º 61/2022) 



 
Aprovada por unanimidade 

 

7.4. Deliberação n.º 62/2022 – Adjudicação à empresa Beltrão Coelho, Lda. (NIPC 

504654748) para Contrato de Assistência Técnica Anual de Impressoras da EB1 Dr Nuno 

Cordeiro e EB1 Dr. José Manuel Rocha e Melo«, pelo montante de € 3.321,00 (três mil 

trezentos e vinte e um euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 

62/2022). 

 

Aprovado por unanimidade 

 

Ponto 8 – Informações 

Presidente 

Informou que, relativamente ao Contrato de Delegação de Competência do mandato, e à 

transferência feita pela Câmara Municipal de Lisboa em 2019, no valor de 1.200.000€ (Um 

Milhão e Duzentos Mil Euros), cujo valor executado e que permitiria à Junta de Freguesia 

aceder à segunda tranche ainda se encontrava por justificar, reuniu com a Câmara Municipal 

de Lisboa para submeter projetos com despesa paga à aprovação da mesma. Estes projetos 

foram validados pelos serviços e aguardam agora aprovação dos Vereadores dos respectivos 

pelouros, mediante envio dos comprovativos de pagamento. 

O Presidente informou que já reuniu com a Legalworks sobre a questão da providência 

cautelar relativa às obras para expansão do Metropolitano de Lisboa, no Campo Grande, 

para construção da linha circular. Considerando a complexidade das consequências jurídicas 

que dela advirão, é de opinião que a decisão final deve abranger os membros da Assembleia 

de Freguesia do Lumiar. Ainda que, reafirmando a total convicção de que a linha circular é 

uma solução que piorará a qualidade de vida dos lisboetas e dos habitantes do Lumiar em 

particular, a responsabilidade, transparência e seriedade aconselham ao envolvimento dos 

eleitos que representam todos os Lumiarenses. 



 
 

Vogal Ana Beatriz Nunes 

A Vogal Ana Beatriz Nunes deu nota da reunião tida com a senhora Vereadora Laurinda 

Alves a 13 de janeiro de 2022, na qual esteve presente também o Presidente, onde foram 

abordadas as principais preocupações e prioridades da JFL na área do Desenvolvimento 

Social, bem como a continuidade dos apoios sociais. 

A Vogal informou igualmente a Junta de Freguesia da realização de reuniões semanais com 

as equipas do Núcleo de Saúde e de Núcleo de Ação Social, assim como de um Journal Club 

mensal com o intuito de promover a discussão científica de temáticas relacionadas com o 

Desenvolvimento Social e Saúde e no qual se pretende que os estagiários da JFL apresentem 

o trabalho desenvolvido durante os respetivos períodos de estágio. Nesse sentido, a vogal 

convidou todos os membros da Junta de Freguesia a participar no Journal Club. 

Vogal Carla Sequeira 

A Vogal Carla Sequeira informou que a implementação do sistema de controlo de presenças 

está a decorrer tendo-se constatado que não existe sistema de controlo nos Jardins de 

Infância e no polo de atendimento de Telheiras, faltando também acesso à internet nos CAF 

de São Vicente e Quinta dos Frades. Foram recolhidos os dados biométricos da grande 

maioria dos funcionários, sendo que dos funcionários ativos só faltam 11 pessoas. O Núcleo 

de RH já teve formação sobre o funcionamento do software de controlo de picagem e está 

agora a proceder à inserção de dados de todos os funcionários. 

 

A Vogal Carla Sequeira informou que o Núcleo de Recursos Humanos tem 8 processos de 

aposentação em curso (dois funcionários do Núcleo Cultura/biblioteca, uma funcionária do 

Núcleo Educação/Jardins de Infância e 5 do Núcleo da Limpeza e Higiene Urbana). 

 

Deu nota ao executivo do pedido do Estatuto de Trabalhador Estudante por parte da 

funcionária Maria Manuel Cabral. 

 

 

Tesoureira Joana Barata Lopes 



 
 

A Tesoureira informou os membros do executivo que, relativamente aos Contratos de 

Delegação de Competência entre a Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia do 

Lumiar, para a execução das Atividades de Animação e Apoio à Família e as Componentes 

de Apoio à Família, todos os encargos decorrentes (atividades, materiais, monitores, etc.) 

devem ser suportados pelo dinheiro transferido pela CML para o efeito. Nesse sentido deu 

nota de que a primeira tranche, relativa ao presente ano letivo de 2021/2022, tinha sido 

transferida antes da tomada de posse do novo executivo, que a segunda tranche seria 

transferida em fevereiro e que a terceira tranche seria transferida depois da entrega do 

relatório de execução, que é submetido em agosto, com os acertos relativos ao número de 

crianças que usufruíram das atividades, bem como, à despesa efetivamente realizada pela 

Junta de Freguesia na execução das mesmas. 

 

 

 

 

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

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 17 de janeiro de 2022. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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