
 ATA N.º 19/2022 

 Junta de Freguesia do Lumiar 

 Reunião Pública de 02 de maio de 2022 

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

 Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 19.ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

 Estiveram  presentes  o  Presidente,  Ricardo  Mexia,  o  Secretário,  José  Silva  Pinto,  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  do  Lumiar  iniciou  a  reunião  dando  as  boas-vindas  aos 

 presentes  e  informou  que  estão  presentes  todos  os  membros  do  executivo,  informando 

 também  que  devido  ao  feriado  do  dia  25  de  abril,  esta  reunião  aberta  ocorreu 

 excecionalmente  no  dia  02  de  maio,  referindo  ainda  que  houve  reunião  de  Assembleia  de 

 Freguesia  na  sexta-feira,  dia  29  de  abril,  sendo  também  um  momento  de  contacto  aberto 

 com a população como, de resto, todos os outros dias o são, sublinha. 

 Acrescenta  que  o  período  inicial  destas  reuniões  abertas  começa  por  incluir  a  participação 

 do  público  havendo  uma  lista  de  inscritos.  Pergunta  se  está  presente  a  senhora  Joana 

 Martinho,  verificando  que  não  está  presente.  A  outra  pessoa  que  está  inscrita  é  a  Mariana 

 Sousa que também não está presente. 

 Passa  então  a  palavra  à  terceira  freguesa  inscrita,  Maria  Isabel  Serrano  Rebelo  que  vem 

 apresentar  três  questões.  Uma  prende-se  com  Higiene  Urbana  –  varreduras  e  deservagem, 

 informando  que  já  tinha  abordado  o  tema  em  reunião  de  Assembleia  de  Freguesia.  Informa 

 que  teve  acesso  ao  relatório  de  atividades  e  que  foi  ver  a  rua  onde  mora,  verificando  que  em 

 termos  de  varreduras  foram  efetuadas  vinte  e  sete,  o  que  daria  duas  por  semana  e  que 

 deservagens  teriam  sido  efetuadas  12  o  que  daria  sensivelmente  uma  por  semana.  Informa, 



 contudo,  que  o  trabalho  não  foi  desenvolvido  desta  forma,  acrescentando  que  basta  ir  à  rua 

 ver  as  ervas  e  o  lixo  que  lá  se  encontra.  Neste  seguimento  pergunta  se  o  quadro  que  é 

 publicado  com  o  relatório  das  atividades  do  primeiro  trimestre  é  com  as  atividades 

 previstas  e  não  realizadas  ou  se  foram,  de  facto,  as  atividades  previstas  e  pagas,  porque 

 realizadas não foram, afirma. 

 Informa  que  o  Presidente  respondeu  a  tudo,  aquando  de  uma  exposição  feita  por  escrito 

 pela  freguesa  menos  à  substituição  e  modernização  dos  pavimentos,  das  estradas  e  dos 

 passeios.  A  freguesa  ficou  sem  perceber  se  se  trata  de  uma  competência  da  Junta  de 

 Freguesia ou da Câmara Municipal de Lisboa (CML). 

 Por  último  em  relação  ao  arranjo  da  envolvente  da  Igreja  de  Nossa  Senhora  do  Carmo, 

 ficou  sem  perceber  se  esta  é  uma  questão  de  competência  externa,  se  tinha  de  ser  vista  num 

 bolo maior, se se vai fazer alguma coisa ou não e o que é que se vai fazer. 

 O  Presidente  passa  a  palavra  à  freguesa  Lurdes  Serro,  mas  como  se  encontra  com 

 problemas  no  som  do  computador,  responde  à  freguesa  Isabel  Rebelo,  informando  que  no 

 que  concerne  à  higiene  urbana  o  relatório  reflete  o  que  é  a  atividade  do  primeiro  trimestre, 

 havendo  uma  divisão  da  freguesia  por  cantões  em  que  são  alocados  recursos  humanos,  pelo 

 que  o  quadro  corresponde  ao  relatório  e  não  ao  planeamento,  acrescentando  que  o 

 planeamento  depois  pode  ser  condicionado  por  qualquer  outra  circunstância,  mas  no  caso 

 em concreto está-se a falar do relatório. 

 A  freguesa  sublinha  que  no  relatório  só  deu  nota  apenas  das  atividades  relativas  à  rua  onde 

 vive. 

 Entretanto  o  Presidente  passa  a  palavra  ao  vogal  responsável  pela  Higiene  Urbana, 

 Fernando  Baião,  que  justifica  que  o  plano  de  trabalho  é  assinalado  todos  os  dias  pelos 

 colaboradores  encarregados  da  Higiene  Urbana  onde  conseguem  estipular  as  tarefas  que 

 fazem  dia  a  dia.  Sublinha  que  os  números  apresentados  são  números  publicados  em  ata, 

 com  o  que  se  faz  durante  o  dia,  durante  a  semana  e  durante  o  mês.  Acontece  que  por  vezes, 

 por  situações  menos  próprias,  é  necessário  deslocar  o  pessoal  para  outros  lados,  conforme 

 aconteceu  por  causa  da  chuva  que  ocorreu,  tendo  caído  umas  quantas  árvores,  pelo  que 

 teve  que  ser  adjudicado  algum  pessoal  que  estava  a  fazer  determinado  trabalho  para  ir  para 

 outro,  para  socorrer  certas  e  determinadas  circunstâncias  e  situações,  como  foi  o  caso  das 

 escolas  em  que  as  crianças  estavam  em  perigo  e  a  Higiene  Urbana  teve  de  ir  fazer  corte  nas 



 árvores.  Refere  ainda  que  os  números  estão  exatos,  não  havendo  qualquer  anomalia  nos 

 números. 

 Sobre  a  questão  da  deservagem,  o  vogal  Fernando  Baião  informa  que  a  Higiene  Urbana 

 está  a  fazer  tudo  por  áreas  e  por  zonas.  Acontece  que  foi  feita  uma  parte  de  Telheiras,  na 

 altura,  mas,  entretanto,  veio  o  tempo  mais  chuvoso,  pelo  que  a  Junta  de  Freguesia  teve  de 

 parar  os  trabalhos.  Acrescenta  que  a  zona  da  Alta  de  Lisboa  já  está  quase  completa  e  irá  ser 

 feita  de  seguida  a  entrada  ao  Bairro  da  Cruz  Vermelha.  Quando  a  equipa  sair  do  Bairro  da 

 Cruz  Vermelha  irá  entrar  na  área  limítrofe  da  zona  da  Alameda  das  Linhas  de  Torres  e 

 Tóbis.  O  vogal  informa  que  o  trabalho  tem  de  ser  feito  delineado  e  levado  de  uma  ponta  a 

 outra,  ou  seja,  não  se  pode  andar  a  saltar  de  um  lado  para  o  outro,  isto  por  uma  questão  de 

 organização.  Acrescenta  que  a  dificuldade,  que  foi  falada  em  Assembleia  de  Freguesia, 

 advém  do  facto  de  a  Junta  de  Freguesia  estar  com  escassez  de  pessoal,  de  material,  sendo 

 algo  que  o  executivo  está  a  programar  para  que  possa  repor  essas  condições  para  dar  uma 

 resposta  mais  eficaz  à  Freguesia.  O  vogal  solicita  aos  fregueses  que  tenham  um  pouco  mais 

 de  paciência,  sublinhando  que  este  executivo  começou  os  trabalhos  há  pouco  tempo  e  que 

 não é em seis meses que se arruma a casa. 

 Em  relação  à  loja  Auchan,  o  vogal  informa  que  já  requisitou  uma  papeleira  grande  que  vem 

 adaptada  com  cinzeiro,  sensibilizando  a  população  para  não  deitar  o  lixo  no  chão. 

 Acrescenta  dizendo  que  espera  agradar  a  toda  a  freguesia,  sendo  para  essa  finalidade  que  cá 

 está. 

 Quanto  às  lavagens,  informa  que  foram  proibidas  pelo  Governo,  devido  à  escassez  de  água, 

 acrescentando  quer  quando  houver  condições,  haverá  uma  equipa  na  rua  a  efetuar  as 

 lavagens. 

 A  freguesa  Isabel  Rebelo  questiona  o  vogal  Fernando  Baião  se  os  números  que  vêm  no 

 relatório  de  atividades  correspondem,  à  realidade,  ao  que  o  vogal  responde  que 

 correspondem  à  realidade,  acrescentando  que  tem  todos  os  dias  na  rua  um  cantoneiro  a 

 varrer  as  ruas  da  freguesia  e  que  precisa  é  de  aumentar  a  equipa  e  o  material  e  que  assim 

 terá  mais  tempo  e  poderá  passar  nas  áreas  mais  vezes  e  as  coisas  poderão  se  mais  eficazes, 

 sendo  que  a  Freguesia  terá  outro  tipo  de  passagem  pelos  homens  da  limpeza  e  da  Higiene 

 Urbana. 

 A freguesa assumiu que não estava a perceber. 



 Quanto  à  questão  do  espaço  público  o  Presidente  explica  que,  quer  em  relação  à  situação 

 dos  pavimentos  rodoviários  quer  dos  passeios,  que  inclui  a  envolvente  de  diversos  espaços, 

 que  não  é  uma  situação  circunscrita  a  uma  determinada  localização  e  que,  infelizmente,  é 

 mais  generalizada  a  nível  da  freguesia.  Ainda  em  relação  à  questão  do  espaço  público,  o 

 Presidente  passa  a  palavra  ao  Secretário  José  Silva  Pinto  para  que  possa  complementar  a 

 informação.  O  Secretário  assume  que  ficou  preocupado  quando  a  freguesa  falou  que  havia 

 um  buraco  na  zona  e  afirmou  que  ainda  naquele  dia  tinha  pedido  à  equipa  de  intervenção 

 rápida  que  se  deslocasse  à  zona  da  Igreja  e  percebesse  o  que  lá  se  passava.  Informando  que 

 não  conseguiram  identificar  algum  buraco.  Em  relação  ao  lajedo,  o  Secretário  afirma  que 

 efetivamente  está  partido  mas  que  existe  um  problema  porque  aquela  é  uma  zona  onde  se 

 faz  estacionamento,  acrescentando  que  quer  o  lajedo  quer  o  passeio  são  zonas  que  estão 

 desenhadas  e  calculadas  para  zonas  pedonais,  com  eventual  passagem  de  um  veículo  para 

 descarregar  e,  nesta  altura,  está  transformada  em  zona  de  estacionamento,  pelo  que  o 

 executivo  terá  de  equacionar  que  tipo  de  solução  irá  implementar,  nomeadamente  se  se  vai 

 restringir  o  estacionamento  para  que  se  possa  colocar  um  pavimento  como  o  que  lá  estava 

 e  que  partiu  devido  ao  peso  excessivo  do  veículos.  Mais  informa  que  pediu  à  equipa  que  foi 

 ao  local  que  verificasse  a  escadaria  que  vem  da  Rua  Professor  Salazar  de  Sousa  para  a 

 Igreja,  acrescentando  que  já  tinha  chamado  a  atenção  na  antiga  gestão  da  Junta  de  que  a 

 escadaria  era  ridícula  relativamente  ao  tipo  de  segurança  que  se  estava  a  dar  às  pessoas  da 

 terceira  idade,  porque  tinha  um  corrimão  do  lado  esquerdo,  depois  quando  se  passa  à 

 plataforma,  o  corrimão  já  se  encontra  do  lado  direito  O  executivo  está  a  equacionar  colocar 

 um  corrimão  central  ou  continuado  de  ambos  os  lados  para  que  as  pessoas  com  menor 

 mobilidade que vêm aceder à Igreja possam descer com a máxima segurança. 

 Para  finalizar,  o  Senhor  Secretário  lança  o  repto  à  freguesa  Isabel  Rebelo  para  ela  lhe  ir 

 identificar  o  local  onde  se  encontra  o  buraco.  Não  chegando  a  um  entendimento  de  data,  o 

 Presidente  sugere  à  senhora  tirar  fotografia  e  fazer  tal  como  fez  com  as  restantes,  ou  seja, 

 enviar  para  a  Junta  de  Freguesia  para  que  se  veja  do  que  se  está  a  falar,  como  forma  mais 

 simples. 

 Tem  a  palavra  a  freguesa  Lurdes  Serro  que  se  queixa  de  que  tem  uma  árvore  em  frente  a 

 uma  janela  e  as  folhas  estão  a  crescer.  Acrescenta  que  a  árvore  já  chega  ao  10º  andar  e  que 

 não  é  propriamente  a  árvore  que  incomoda,  mas  sim  os  ramos  da  árvore.  Na  sala  não  se  vê 

 absolutamente  nada  e  a  luz  natural  não  entra  em  casa,  tendo  inclusivamente  de  acender  as 



 luzes  durante  o  dia.  Mais  acrescenta  que  a  casa  se  torna  muito  fria  porque  não  entra  sol 

 uma  vez  que  está  completamente  tapada  com  a  árvore.  No  inverno,  como  não  tem  folhas, 

 não  há  problema.  Acontece  que  a  senhora  mora  na  Rua  Jaime  Lopes  Dias,  sendo  uma  zona 

 com  muito  arvoredo.  Corrobora  que  a  casa  é  muito  fria  e  que  tem  de  ligar  as  luzes  para  ver 

 alguma  coisa;  reforça  que  o  problema  é  da  ramagem  e  não  dá  árvore.  Pede  por  isso  à  Junta 

 de Freguesia uma solução para o problema, 

 O  Senhor  Presidente  responde  que  a  questão  das  podas  das  árvores  é  vista  pelos 

 responsáveis  dessa  área,  informando  que  esta  situação  já  tinha  sido  referenciada,  sendo  que 

 eles  estão  a  explorar  a  possibilidade  de  isso  poder  ser  feito.  Acontece  que  as  podas  têm 

 indicações  muito  próprias  e  essas  podem  não  ser  as  que  as  pessoas  desejavam.  Irá  ser 

 averiguada uma forma de se poder fazer uma intervenção, acrescenta o Presidente. 

 A  Senhora  Lurdes  Serro  informa  que  a  árvore  já  foi  intervencionada  até  ao  terceiro  andar, 

 ao  que  o  presidente  responde  que  vai  ser  avaliado  e  em  função  do  que  tecnicamente  for 

 possível e adequado haverá essa intervenção. 

 A  Freguesa  Lurdes  Ferro  intervém  ainda  falando  da  questão  do  autocarro  e  mencionando 

 que  já  foram  feitas  várias  promessas  de  que  o  autocarro  iria  passar  pela  zona  de  residência 

 da  senhora  tal  como  há  determinadas  zonas  da  freguesia  que  têm  um  autocarro  que  passa 

 por  essas  zonas.  Pergunta  se  o  autocarro  778  desce  e  far-se-á  o  encaminhamento  pela 

 Calçada de Carriche ou pela Valorsul. 

 Por  último,  a  senhora  aborda  ainda  a  questão  das  lixeiras.  Acontece  que  quando  os 

 contentores  subterrâneos  estão  cheios,  o  lixo  não  é  despejado  nos  devidos  contentores. 

 Refere-se  aos  monos  que  são  deixados  e  aconselha  a  que  seja  colocada  uma  placa  a 

 informar que é proibido deixar monos no local e que quem o fizer terá a respetiva multa. 

 Em  relação  à  questão  do  autocarro,  o  Presidente  informa  que  é  uma  das  várias  questões 

 que  têm  que  resolver  com  a  Carris,  informando  que  há  uma  circunstância  que  é  a  Rua 

 Formosinho  Sanches  estar  muito  degradada  e  a  Carris  alegar  esse  facto  para  que  a  carreira 

 não  possa  circular  até  à  Rua  André  Gouveia,  e  depois  ir  até  ao  centro  do  Lumiar,  que  é  o 

 que  faria  sentido,  até  para  fechar  o  circuito  e  que  toda  aquela  zona  ficasse  servida  nas 

 melhores  condições  e  que  fosse  mais  útil  para  quem  ali  reside  ou  trabalha.  Reforça  que  é 

 uma  das  questões  que  o  executivo  está  a  tentar  resolver  esperando  em  breve  sensibilizar  a 

 Carris  para  esse  fenómeno.  Informa  ainda  que  adicionalmente  há  outras  carreiras  para  as 



 quais  o  executivo  quer  fazer  essa  alteração  e  uma  das  propostas,  enquanto  não  se  resolve  a 

 questão  da  estrada,  é  encontrar  uma  das  carreiras  que  faz  o  centro  do  Lumiar  poder  fazer 

 um  desvio  até  aquela  zona  e  depois  voltar  para  o  centro  do  Lumiar.  Acrescenta  que  esta  é 

 uma das alternativas plausíveis e que o executivo irá explorar junto da Carris. 

 Em  relação  à  questão  dos  resíduos,  o  Senhor  Presidente  informa  que  têm  uma  dificuldade, 

 porque  o  executivo  não  consegue  policiar  as  pessoas,  mas,  de  qualquer  forma,  os 

 contentores,  seja  os  que  estão  afundados,  seja  os  que  estão  à  superfície  têm  muitas  vezes 

 autocolantes  que  referem  precisamente  que  é  punível  com  uma  coima  quem  abandone  lixo 

 fora  e  há  também  a  informação  de  que  para  os  chamados  monos,  ou  seja,  os  objetos  de 

 maior  volume,  que  naturalmente  não  é  suposto  que  sejam  colocados  nos  contentores,  de 

 que  há  um  serviço  da  CML  que  permite  fazer  essa  recolha,  pelo  que  o  executivo  pode 

 reforçar  essa  informação.  Reforça  que  os  mecanismos  para  que  estas  situações  não 

 aconteçam  existem,  as  pessoas  é  que  acabam  por  não  as  utilizar  conforme  seria  adequado  e 

 desejável.  Pode  ser  também  uma  questão  de  mais  informação  que  o  executivo  possa 

 veicular, acrescenta. 

 Toma  novamente  a  palavra  a  freguesa  Lurdes  Serro  indicando  que  a  zona  onde  mora  é  uma 

 área  de  muito  tráfego,  em  que  passam  camionetas  enormes,  porque  vão  para  a  Valorsul, 

 sublinhando que realmente o pavimento não está em condições. 

 O  Presidente  sublinha  que  o  executivo  vai  tentar  encontrar  soluções  possíveis  para  todas  as 

 questões apresentadas pela freguesa Lurdes Serro. 

 Uma  vez  mais  toma  a  palavra  a  senhora  Lurdes  Serro  que  acrescenta  que  sente  que  não  há 

 muita  atenção  quanto  à  zona  onde  mora,  referindo  que  está  um  pouco  abandonada.  Ao  que 

 o  Senhor  Presidente  responde  que  da  parte  da  Junta  de  Freguesia  não  há  fregueses  de 

 primeira,  nem  de  segunda,  que  são  todos  do  Lumiar  e  que  existem  as  preocupações  de 

 resolver todas as questões. 

 Tem  a  palavra  a  freguesa  Joana  Martinho  que  informa  que  a  sua  participação  foi  mais  no 

 intuito  de  ouvir  e  perceber  como  é  que  poderá  numa  futura  reunião  fazer  sugestões, 

 reforçando  que  não  tinha  a  mínima  ideia  de  como  se  processava.  Informa  que  não  tem 

 nenhum pedido para fazer, mas que de futuro seguramente que sim. 



 O  Presidente  explica  que  a  ideia  destas  reuniões  abertas,  seja  as  do  executivo,  seja  as  da 

 Assembleia  de  Freguesia,  é  que  os  fregueses  possam  trazer  algumas  questões  que  lhes 

 pareçam  pertinentes,  alguns  problemas  para  que  possam  encontrar  solução.  Acrescenta  que, 

 além  desta  via,  há  os  e-mails,  o  agendamento  de  reuniões  com  o  executivo,  ou  seja,  há 

 múltiplos  canais  para  poder  participar.  Informa  ainda  que,  para  perceber  como  funcionam 

 estas  reuniões,  que  as  mesmas  também  são  transmitidas  através  das  redes  sociais  da  Junta 

 de  Freguesia  e  que,  se  a  freguesa  não  teve  oportunidade  de  assistir  à  Assembleia  de 

 Freguesia, a reunião continua disponível online. 

 O  Presidente  informa  que  tem  a  indicação  de  que  há  mais  uma  pessoa  inscrita  para 

 participar,  nomeadamente  a  Presidente  da  Associação  de  Residentes  de  Telheiras,  Mariana 

 Sousa, contudo não se encontra presente via zoom. 

 Assim  sendo,  o  Presidente  agradece  os  contributos  de  todos  informando  que  tomaram  boa 

 nota  das  diversas  questões  que  foram  levantadas  e  que  várias  delas  carecem  de  intervenção 

 por  parte  da  Junta  de  Freguesia  outras  delas  de  reflexão,  para  serem  tomadas  as  melhores 

 soluções. 

 O  Presidente  encerra  a  primeira  parte  da  reunião  que  contou  com  a  participação  do  público 

 e avança para o próximo ponto da ordem de trabalhos. 

 Ponto 2 – Propostas subscritas pela Vogal Joana Barata Lopes 

 2.1.  Deliberação  n.º  319/2022  -  Aprovar  a  2ª  alteração  ao  orçamento  e  a  1ª  alteração  ao 

 PPA, em anexo. (  Proposta n.º 319/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 2.2.  Deliberação  n.º  320/2022  -  Retificar  a  deliberação  de  20  de  abril  de  2022  (proposta 

 301/2022),  no  sentido  de  passar  a  constar  a  garagem  Santogal  L  –  Comércio  Reparação 

 Automóveis S.A., (NIPC 502 2220 465). (  Proposta n.º  320/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 



 2.3.  Deliberação  n.º  345/2022  -  Atribuir  subsídio  para  pagamento  da  1ª  tranche  à 

 entidade  Lisboa  Ginásio  Clube,  no  valor  de  €  7.561,23  (sete  mil  quinhentos  e  sessenta  e  um 

 euros  e  vinte  e  três  cêntimos)  no  âmbito  do  protocolo  2021/2022  gestão  AAAF 

 Jardim-de-infância do Lumiar (  Proposta n.º 345/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 2.4.  Deliberação  n.º  346/2022  -  Atribuir  subsídio  para  pagamento  da  1ª  tranche  à 

 entidade  Associação  Juvenil  de  Estudos  e  Comunicação  (AJEC),  no  valor  de  €  26  .154,00 

 (vinte  e  seis  mil  cento  e  cinquenta  e  quatro  euros)  no  âmbito  do  protocolo  2021/2022 

 gestão AAAF Jardim-de-infância do Lumiar (  Proposta  n.º 346/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 2.5.  Deliberação  n.º  347/2022  -  Atribuir  subsídio  para  pagamento  da  1ª  tranche  à 

 entidade  Educar  a  Sorrir-  Associação  de  Solidariedade  e  Apoio  à  família,  no  valor  de  € 

 35.116.54  (trinta  e  cinco  mil  cento  e  dezasseis  euros  e  cinquenta  e  quatro  cêntimos)  no 

 âmbito  do  protocolo  2021/2022  gestão  AAAF  Jardim-de-infância  do  Lumiar  (  Proposta 

 n.º 347/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 2.6.  Deliberação  n.º  348/2022  -  Atribuir  subsídio  para  pagamento  da  2ª  tranche  à 

 entidade  Educar  a  Sorrir-  Associação  de  Solidariedade  e  Apoio  à  família,  no  valor  de  € 

 58.527,61  (cinquenta  e  oito  mil  quinhentos  e  vinte  e  sete  euros  e  sessenta  e  um  cêntimos) 

 no  âmbito  do  protocolo  2021/2022  gestão  AAAF  Jardim-de-infância  do  Lumiar  (  Proposta 

 n.º 348/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 2.7.  Deliberação  n.º  349/2022  -  Atribuir  subsídio  para  pagamento  da  2ª  tranche  à 

 entidade  Associação  Juvenil  de  Estudos  e  Comunicação  (AJEC),  no  valor  de  €  43.590,01 

 (quarenta  e  três  mil  quinhentos  e  noventa  euros  e  um  cêntimo)  no  âmbito  do  protocolo 

 2021/2022 gestão AAAF Jardim-de-infância do Lumiar (  Proposta n.º 349/2022  ) 



 Aprovada por unanimidade 

 2.8.  Deliberação  n.º  350/2022  -  Atribuir  subsídio  para  pagamento  da  2ª  tranche  à 

 entidade  Lisboa  Ginásio  Clube,  no  valor  de  €  12.602,05  (doze  mil  seiscentos  e  dois  euros  e 

 cinco  cêntimos)  no  âmbito  do  protocolo  2021/2022  gestão  AAAF  Jardim-de-infância  do 

 Lumiar  (  Proposta n.º 350/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 2.9.  Deliberação  n.º  351/2022  -  Aprovar  adjudicação  tendente  à  celebração  de  1  (um) 

 contrato  de  aquisição  de  serviços,  revestindo  a  forma  de  contrato  de  prestação  de  serviço 

 em  funções  públicas,  na  modalidade  de  tarefa,  para  acompanhamento  de  crianças  em 

 contexto  escolar,  a  celebrar  com  a  entidade  referida  infra,  por  ajuste  direto  de  regime 

 simplificado,  com  um  montante  máximo  de  despesa  de  €  2250  (dois  mil  duzentos  e 

 cinquenta  euros),  mais  IVA,  se  devido,  à  taxa  legal  em  vigor,  estando  sobre  a  mesma 

 subjacente a decisão de contratar:  Sofia Mané NIF:  282036598.  (  Proposta n.º 351/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

 3.1.  Deliberação  n.º  332/2022  –  Autorizar  a  utilização  precária  do  canteiro  sito  na  Rua 

 Prof.  Delfim  Santos,  junto  às  lojas  n.º  9  A,  B  e  C,  Freguesia  do  Lumiar,  para  atividades  de 

 cultura  herbácea  por  parte  dos  doentes  do  Centro  de  Diagnóstico  e  Terapias  de  Alzheimer 

 e outras Patologias Neurológicas. (  Proposta n.º 332/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 3.2.  Deliberação  n.º  333/2022  –  Aprovar  a  parceria  com  o  grupo  de  vizinhos  do  Bairro 

 de  Telheiras  para  a  execução  do  Projeto  vencedor  no  âmbito  do  Programa  Bairro  Feliz  do 

 Hipermercado  Pingo  Doce,  para  a  implementação  de  um  espaço  denominado  “Zona  das 

 Crianças”,  sito  no  jardim  da  Alameda  Roetgan,  criando  um  espaço  mais  limpo,  acolhedor  e 

 seguro para as crianças desenvolverem atividades ao ar livre. (  Proposta n.º 333/2022  ) 



 Aprovada por unanimidade 

 Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

 4.1.  Deliberação  n.º  321/2022  -  Aprovar  a  decisão  de  adjudicação,  tendente  à  celebração 

 de  1  (um)  contrato  de  locação  de  impressoras  NVprint_OUT  PO  n.º  075/2022  e 

 respetivos  serviços  associados,  para  a  sede  da  Junta  de  Freguesia  do  Lumiar,  Universidade 

 Terceira  Idade  do  Lumiar  e  Polo  de  Telheiras,  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  de  1  de 

 janeiro  de  2022  até  31  de  dezembro  de  2022,  por  ajuste  direto  (AD  95/2022),  pelo  preço 

 de  €  8.350,00  (oito  mil  trezentos  e  cinquenta  euros),  a  que  acresce  IVA,  à  taxa  legal  em 

 vigor  de  23%  (vinte  e  três  por  cento)  a  NV  –  Tecnologias  e  Sistemas  de  Impressão,  Lda. 

 (NIPC 503700258). (  Proposta n.º 321/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 4.2.  Deliberação  n.º  322/2022  -  Aprovar  a  abertura  de  1  (um)  procedimento  por  ajuste 

 direto  Aprovar  a  abertura  de  1  (um)  procedimento  por  ajuste  direto  (AD  98/2022)  para 

 contrato  de  aquisição  de  serviços  de  Seguro  para  acidentes  pessoais  de  grupo,  por 

 mediação,  por  um  período  de  8  (oito)  meses,  entre  1  de  maio  e  31  de  dezembro  de  2022, 

 com  um  montante  máximo  de  despesa  de  até  €  16.440,61  (dezasseis  mil  quatrocentos  e 

 quarenta  euros  e  sessenta  e  um  cêntimos),  isento  de  IVA  ao  abrigo  do  artigo  9.º  do  CIVA., 

 sendo  os  serviços  objeto  do  contrato  os  que  a  seguir  se  descriminam:  Seguro  de  Grupo  de 

 Acidentes  Pessoais  Autarcas;  Seguro  de  Grupo  de  Acidentes  Pessoais  alunos  do  CAFS  (São 

 Vicente,  Quinta  dos  Frades,  Centro  de  Artes  e  Formação  “Bairro  da  Cruz  Vermelha”,  EB1 

 Telheiras);  Seguro  de  Grupo  de  Acidentes  Pessoais  utentes  do  Centro  de  Convívio  do  Paço 

 do  Lumiar  (CCPL)  ;  Seguro  de  Grupo  de  Acidentes  Pessoais  dos  alunos  da  Universidade 

 da  Terceira  Idade  do  Lumiar  (UTIL),  com  convite  à  seguinte  entidade:  DUOSEG, 

 Consultores de Seguros, Unipessoal Lda. (NIPC: 505621339) (  Proposta n.º 322/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 4.3.  Deliberação  n.º  323/2022  -  Adjudicar  à  empresa  Segur-Fogo,  Lda.  (NIPC 

 501508732)  para  reparação  de  fuga  existente  na  tubagem  de  alimentação  do  hidrante  n.º  7, 



 na  EB  São  Vicente,  pelo  preço  de  €  3.075,00  (três  mil  e  setenta  e  cinco  euros),  com  IVA 

 incluído à taxa legal em vigor. (  Proposta n.º 323/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 4.4.  Deliberação  n.º  324/2022  -  Adjudicar  à  empresa  Nova  Energia  –  Sistemas 

 Elétricos,  Lda.  (NIPC  502759909)  para  aquisição  de  material  de  iluminação  para  a  EB1 

 Alto  da  Faia,  pelo  preço  de  €  306,13  (trezentos  e  seis  euros  e  treze  cêntimos),  com  IVA 

 incluído à taxa legal em vigor. (  Proposta n.º 324/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 4.5.  Deliberação  n.º  325/2022  -  Aprovar  as  conclusões  constantes  do  relatório  final 

 elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante, e: 

 Admitir  as  propostas  apresentadas  pelas  Entidades  Concorrentes  FHM  SEGUROS  - 

 Sociedade  de  Mediação  de  Seguros  LDA  e  MELIOR  SEGUROS  -  Consultores  e 

 Corretores de Seguros, S.A  ; 

 Ordenar  as  propostas  feita  por  aplicação  do  critério  de  adjudicação  previsto  no  ponto  10.º 

 do Ofício Convite, resultando a seguinte a ordenação das propostas apresentadas: 

 Posição  Ordenação dos concorrentes  Preço 

 1  FHM SEGUROS - Sociedade de Mediação de Seguros LDA  €29.265,80 

 2  MELIOR SEGUROS - Consultores e Corretores de Seguros, S.A  €29.458,78 

 Adjudicar  a  proposta  apresentada  pelo  Concorrente  FHM  SEGUROS  -  Sociedade  de 

 Mediação  de  Seguros  LDA.,  tendente  à  celebração  de  1  (um)  contrato  de  aquisição  de 

 serviços  de  seguros  de  acidentes  de  trabalho,  para  12  (doze)  meses  (  CP  3/2022  )  pelo  preço 

 de  €29.265,80  (vinte  e  nove  mil  duzentos  e  sessenta  e  cinco  euros  e  oitenta  cêntimos), 

 correspondente  a  €2.438,82  (dois  mil  quatrocentos  e  trinta  e  oito  euros  e  oitenta  e  dois 

 cêntimos)  mensais,  isento  de  IVA  ao  abrigo  do  artigo  9.º  do  CIVA.(  Proposta  n.º 

 325/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 



 Ponto 5 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

 5.1.  Deliberação  n.º  326/2022  -  Disponibilizar  verba  para  a  aquisição  de  serviços  de 

 narração/interpretação  a  Bruno  Filipe  Francisco  Batista  (NIF  219735077)  para  a  realização 

 de  5  sessões  –  2  para  o  1.º  ciclo,  2  para  o  2.º  ciclo  e  1  para  as  famílias  –  no  âmbito  de 

 atividades  de  promoção  da  leitura  nas  Bibliotecas  Maria  Keil  e  do  AEAL,  pelo  valor  de  € 

 700,00 (setecentos euros). (  Proposta n.º 326/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 5.2.  Deliberação  n.º  327/2022  -  Atribuir  apoio  financeiro  ao  ISEC  Lisboa  -  Instituto 

 Superior  de  Educação  e  Ciências  (NIF  503383082)  para  apoio  à  realização  da  Festa  do  Dia 

 do ISEC Lisboa’22 no valor de € 1.000,00 (mil euros). (  Proposta n.º 327/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 5.3.  Deliberação  n.º  344/2022  -  Atribuir  apoio  financeiro  à  Associação  Viver  Telheiras  - 

 Centro  de  Convergência  de  Telheiras  (NIF  510  510  507)  para  apoio  à  realização  do  Festival 

 de Telheiras 2022 no valor de € 20.000,00 (vinte mil euros). (  Proposta n.º 344/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 Ponto 6 – Propostas subscritas pela Vogal Ana Beatriz Nunes 

 6.1.  Deliberação  n.º  328/2022  -  Aprovar  a  atribuição  de  apoio  monetário  no  valor  de  € 

 350,00  (trezentos  e  cinquenta  euros),  a  munícipe  melhor  identificado  na  proposta  anexa,  no 

 âmbito  do  Fundo  de  Emergência  Social,  para  pagamento  de  despesas  essenciais  de  água, 

 eletricidade, gás e telecomunicações. (  Proposta n.º  328/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.2.  Deliberação  n.º  334/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  Pais  em  Alta,  disponibilizando,  para  isso, 

 apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da  Junta  de 

 Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e  rede  de 



 contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e  o  apoio 

 na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 334/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.3.  Deliberação  n.º  335/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  Arquivo  da  Alta,  disponibilizando,  para  isso, 

 apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da  Junta  de 

 Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e  rede  de 

 contactos  da  Junta  de  Freguesia, a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e  o  apoio 

 na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 335/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.4.  Deliberação  n.º  336/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  eBairro,  disponibilizando,  para  isso,  apoio 

 não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da  Junta  de 

 Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e  rede  de 

 contactos  da  Junta  de  Freguesia, a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e  o  apoio 

 na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 336/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.5.  Deliberação  n.º  337/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  Tecido  Criativo,  disponibilizando,  para  isso, 

 apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da  Junta  de 

 Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e  rede  de 

 contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e  o  apoio 

 na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 337/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.6.  Deliberação  n.º  338/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  Zona  de  Intervenção  Cultural, 

 disponibilizando,  para  isso,  apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e 

 equipamentos  da  Junta  de  Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais 



 de  comunicação  e  rede  de  contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros 

 parceiros  do  território  e  o  apoio  na  implementação  e  gestão  das  atividades  do  projeto. 

 (  Proposta n.º 338/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.7.  Deliberação  n.º  339/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  Conecta-te,  disponibilizando,  para  isso, 

 apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da  Junta  de 

 Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e  rede  de 

 contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e  o  apoio 

 na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 339/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.8.  Deliberação  n.º  340/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  ComunicAlta,  disponibilizando,  para  isso, 

 apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da  Junta  de 

 Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e  rede  de 

 contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e  o  apoio 

 na implementação e gestão das atividades do projeto.  (  Proposta n.º 340/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.9.  Deliberação  n.º  341/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  Talentos  Espaço  Mundo,  disponibilizando, 

 para  isso,  apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da 

 Junta  de  Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e 

 rede  de  contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e 

 o apoio na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 341/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 



 6.10.  Deliberação  n.º  342/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 da  candidatura ao  Programa  BIP/ZIP  2022, À  Saúde...hip  hip..  urra!,  disponibilizando,  para 

 isso,  apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da 

 Junta  de  Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e 

 rede  de  contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e 

 o apoio na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 342/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 6.11.  Deliberação  n.º  343/2022  -  Aprovar  a  constituição  da  Junta  como Entidade  Parceira 

 das  candidaturas  ao  Programa  BIP/ZIP  2022,  R3EDUCARMENTE,  disponibilizando, 

 para  isso,  apoio  não  financeiro,  nomeadamente  a  cedência  de  instalações  e  equipamentos  da 

 Junta  de  Freguesia  do  Lumiar,  a  divulgação  do  projeto  pelos  seus  canais  de  comunicação  e 

 rede  de  contactos  da  Junta  de  Freguesia,  a  articulação  com  outros  parceiros  do  território  e 

 o apoio na implementação e gestão das atividades do projeto. (  Proposta n.º 343/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 Ponto 7 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

 7.1.  Deliberação  n.º  329/2022  -  Adjudicar  à  empresa  Melfa,  Lda.  (NIPC  502792531)  para 

 aquisição  de  10  caneleiras/joalheiras,  pelo  preço  de  €  172,20  (cento  e  setenta  e  dois  euros  e 

 vinte cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (  Proposta n.º 329/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

 Ponto 8 – Propostas subscritas pela Vogal Carla Sequeira 

 8.1.  Deliberação  n.º  330/2022  -  Aprovar  a  decisão  de  cessação  do  contrato  celebrado 

 com  Teresa  Costa  Oliveira,  a  pedido  da  própria,  com  efeitos  a  partir  de  01.07.2022. 

 (  Proposta n.º 330/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 



 8.2.  Deliberação  n.º  331/2022  -  Aprovar  e  dar  concordância  à  designação  da  mestre  Ana 

 Maria  Fernandes  Leite  para  o  exercício  de  funções  no  Gabinete  de  S.  Exa.  o  Ministro  da 

 Cultura, com efeitos a partir de 2 de maio de 2022. (  Proposta n.º 331/2022  ) 

 Aprovada por unanimidade 

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

 ao período das informações. 

 Ponto 9 – Informações 

 Presidente 

 Afirma  que  esta  reunião  de  executivo  foi  mais  difícil  de  preparar  porque  na  semana  anterior 

 tinha  havido  reunião  de  Assembleia  de  Freguesia,  sendo  que  as  coisas  acabaram  por  se 

 sobrepor  um  pouco.  De  qualquer  das  formas,  o  Presidente  acredita  que  se  avançou  em 

 determinadas matérias. 

 Informa  que  tiveram  a  reunião  com  a  vereação  e  que  na  manhã  do  dia  02  de  maio  tiveram  a 

 Assembleia  de  Crianças  do  Lumiar  que  foi  muito  interessante  e  na  qual  o  Presidente  teve  a 

 oportunidade  de  estar  acompanhado  pela  vogal  da  Educação,  Joana  Barata  Lopes,  tendo 

 sido  uma  assembleia  bastante  participada.  Trata-se  de  uma  iniciativa  para  a  qual  foram 

 eleitos  os  representantes  do  Lumiar  na  Assembleia  de  Crianças  de  Lisboa,  que  se  trata  de 

 uma  iniciativa  da  Assembleia  Municipal  e,  portanto,  a  apresentação  de  propostas,  algumas 

 delas,  considera  o  Presidente  que  o  executivo  terá  todo  o  interesse  em  ir  buscar  para  que  as 

 possam  implementar.  Acrescenta  que  foi  um  debate  muito  vivo  por  parte  das  crianças  que 

 participaram.  Recorda  que  são  crianças  do  4º  ao  6º  ano  que  tiveram  a  oportunidade  de 

 participar  nesta  primeira  Assembleia  de  Crianças  do  Lumiar,  informando  que  aguarda  com 

 expectativa  aquilo  que  irá  acontecer  na  Assembleia  Municipal,  portanto  na  Assembleia  de 

 Crianças  de  Lisboa.  Considera  que  é  uma  iniciativa  de  louvar  e  que  esperam  que  possa  ser  a 

 primeira  de  múltiplas  edições  e  que  possa  também  haver  por  parte  da  Junta  de  Freguesia 

 essa  dinâmica  para  que  se  possam  envolver  mais  e  mais  crianças,  e  mais  e  mais 

 estabelecimentos  de  ensino,  neste  processo  que  é  um  exercício  democrático  que  parece,  ao 



 Presidente,  muito  útil  para  promover  os  valores  de  cidadania  e  participação  por  parte  das 

 crianças, desde tenra idade. 

 Informa  ainda  que  vai  haver  a  reunião  da  Comissão  Social  de  Freguesia  na  quarta-feira,  dia 

 4  de  maio,  o  que  atesta  também  a  vitalidade  da  Freguesia,  reforçando  o  que  foi  dito 

 anteriormente aquando da aprovação dos projetos a candidatar ao BIP/ZIP. 

 Vogal Carla Sequeira 

 Pergunta  a  que  horas  é  a  reunião  da  Comissão  Social  de  Freguesia,  ao  que  o  Presidente 

 responde que será às 18 horas do dia 4, no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 

 Informa  que  o  Núcleo  da  Atividades  Económicas  concluiu  a  apresentação  da 

 demonstração  de  interesse  para  a  criação  de  um  bairro  comercial  digital  num  dos  bairros  da 

 freguesia,  neste  caso,  no  Bairro  de  Telheiras,  em  parceria  com  as  associações  do  Bairro  de 

 Telheiras  e,  portanto,  estão  expectantes.  Trata-se  de  uma  candidatura  ao  PRR  (Plano  de 

 Recuperação  e  Resiliência),  sendo  que  a  vogal  espera  que  seja  uma  das  50  selecionadas, 

 salientando  que  é  difícil  porque  são  muitas  candidaturas,  mas  sublinha  que  tem  esperança 

 de que isso aconteça. 

 A  segunda  informação,  mais  em  termos  de  recursos  humanos  prestada  pela  vogal,  tem  que 

 ver  com  a  publicação  no  dia  3  de  maio  no  Diário  da  República  do  concurso  para  assistentes 

 operacionais  da  limpeza  e  higiene  urbana  e,  portanto,  durante  10  dias  úteis  irão  ser 

 rececionadas  as  candidaturas,  esperando  com  este  concurso,  tal  como  referenciado  pelo 

 Presidente  na  Assembleia  de  Freguesia,  que  venha  colmatar  as  falhas  de  pessoal  na  limpeza 

 e  higiene  urbana  como  também  tentar  reduzir  o  número  de  contratos  de  prestadores  de 

 serviços,  visto  que  estas  funções  são  da  total  competência  da  Junta  de  Freguesia  para  as 

 quais  é  necessário  ter  um  quadro  de  pessoal  estável  e  motivado,  conclui  a  vogal  Carla 

 Sequeira. 

 Vogal Ana Beatriz Nunes 

 Começa  por  congratular  o  Núcleo  de  Atividades  Económicas  e  a  vogal  Carla  Sequeira  pela 

 candidatura  ao  PRR  dos  Bairros  Digitais.  Depois  congratula  todas  as  coletividades, 

 associações  e  entidades  do  Lumiar  que  se  estão  a  candidatar  aos  BIP/ZIP,  considerando 

 que  é  muito  bom  ver  esta  energia  do  BIP/ZIP  viva  na  Freguesia.  Dá  também  os  parabéns 

 aos  utentes  do  Cento  de  Artes  e  Formação  e  à  equipa  técnica  que  participaram  no  Festival 

 Panos  e  que,  dos  37  concorrentes,  foram  um  dos  seis  selecionados  para  a  fase  final.  Por 



 conseguinte  informa  que  vão  ter  a  oportunidade  de  levar  a  peça  de  Afonso  Cruz,  que  era  a 

 que  estava  destinada  ao  Centro  de  Artes  e  Formação,  ao  palco  do  Teatro  Nacional  D.  Maria 

 II,  considerando  que  estão  realmente  de  parabéns  e  de  que  são  um  orgulho  para  a  Junta  de 

 Freguesia  e  para  o  Lumiar.  Acrescenta  que  a  peça  vai  decorrer  no  dia  15  de  maio  às  19 

 horas. 

 Dá  nota  ainda  de  que  participou,  com  o  Núcleo  da  Saúde,  numa  sessão  formativa  da  USF 

 Conchas  e  da  USF  D.  Amélia  de  Portugal,  que  também  contou  com  um  representante  da 

 Junta  de  Freguesia  de  Santa  Clara,  onde  basicamente  estiveram  a  dar  a  conhecer  o  Núcleo 

 da  Saúde,  os  projetos,  os  recursos  da  Junta  de  Freguesia  na  área  da  Saúde  e  na  área  Social. 

 Informa  que  foi  estabelecido  um  contacto  que  será  para  continuar  de  modo  a  suprir  as 

 necessidades  de  saúde  da  população  e  também  na  área  social,  uma  vez  que  a  saúde  é 

 amplamente influenciada pelos determinantes sociais de saúde. 

 Por  fim,  informa  que  o  Programa  Pós-parto  no  Museu  é  feito  em  colaboração  com  o 

 Museu  Nacional  do  Traje  e  também  em  articulação  com  o  Núcleo  da  Cultura.  Acrescenta 

 que  está  ainda  a  decorrer  e,  portanto,  mães  e  famílias  que  estejam  interessadas  em  participar 

 devem  contactar  o  atendimento  da  Junta  de  Freguesia  do  Lumiar  ou  enviem  e-mail;  as 

 inscrições  são  gratuitas,  são  quatro  sessões  levadas  a  cabo  por  uma  fisioterapeuta,  sendo, 

 portanto  um  projeto  dedicado  ao  pós-parto  é  à  fruição  do  Museu  Nacional  do  traje  e  a 

 vogal convida quem estiver interessado a participar. 

 Tesoureira Joana Barata Lopes 

 Dá  nota  de  que  ao  abrigo  da  delegação  de  competências  que  o  Presidente  tem,  a  Junta  de 

 Freguesia  adquiriu  um  conjunto  de  tintas  para  que  a  Escola  de  São  Vicente  tenha  pintado 

 um  mural,  o  qual  a  Tesoureira  muito  gostava  que  vissem.  Portanto,  na  Escola  de  São 

 Vicente  está  um  mural  realizado  no  âmbito  da  “Semana  Fixe”,  semana  que  decorre  de  26  a 

 29  de  abril  onde  foram  organizados  conjuntos  de  workshops  e  atividades,  que  contou  com 

 vários  parceiros  da  comunidade,  públicos  e  privados,  procurados  pela  escola  para  envolver 

 a  comunidade  e  também  aproximar  culturalmente  os  estudantes  do  conceito  de  escola  e 

 fazê-los sentir pertença. 

 Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos 

 Dá  conta  de  que  no  Dia  Mundial  da  Dança  aconteceu  a  apresentação  de  duas  coreografias 

 pela  First  Position,  um  estúdio  artístico  de  Telheiras.  A  apresentação  decorreu  no  Salão 



 Nobre  da  Junta  de  Freguesia,  afirmando  a  vogal  que  foi  uma  celebração  singela  e  muito 

 bonita,  que  contou  com  a  presença  de  alguma  alunas  e  com  a  declamação  de  um  poema. 

 Tendo sido deste modo assinalado o Dia Mundial da Dança, afirma a vogal. 

 Dá  ainda  nota  ao  executivo  de  que  pela  primeira  vez  as  marchas  infantis  de  Lisboa  serão 

 realizadas  na  Freguesia  do  Lumiar,  mais  concretamente  no  Parque  da  Conchas.  Informa 

 que  é  um  evento  que  envolve  toda  a  cidade  e  que  trará  à  Freguesia  centenas  de  crianças  e 

 famílias  de  todo  o  concelho  de  Lisboa.  Mais  informa  que  as  marchas  infantis  acontecerão 

 no  dia  18  de  junho,  afirmando  que  é  uma  honra  a  Junta  de  Freguesia  ser  a  anfitriã  deste 

 evento. 

 Por  fim,  a  vogal  Madalena  Pestana  informa  que  juntamente  com  a  vogal  Ana  Beatriz  Nunes 

 irão  reunir  esta  semana  com  os  Leigos  para  o  Desenvolvimento,  de  modo  a  estreitarem 

 laços  e  celebrar  o  Dia  Mundial  da  Língua  Portuguesa,  uma  vez  que  se  trata  de  uma  ONG 

 internacional  sediada  no  Lumiar  e  que  promove  a  nossa  língua,  a  nossa  cultura  e  a  nossa 

 presença em vários continentes. 

 Presidente 

 Agradece  a  todos  e  afirma  que  é  muito  dinâmico  tudo  o  que  vai  acontecendo  e  que,  por 

 vezes, até à difícil acompanhar com toda a propriedade tudo o que vai sucedendo. 

 Agradece  uma  vez  mais  a  todos  os  participantes  e  a  quem  assistiu  à  distância.  Reforça  que 

 quem  tiver  alguma  questão  a  levantar  pode  participar  na  reunião  pública,  pode  enviar 

 mensagem  pelos  diversos  canais  da  Junta  de  Freguesia  e  pode  também  agendar  reunião 

 com qualquer um dos membros do executivo. 

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

 Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 02 de maio de 2022. 

 Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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