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Assembleia de Freguesia da Misericórdia 

3 ª Sessão Extraordinária 

(Reunião Única) 
 

(27 de Julho de 2016) 
 
 

 
Presentes: Irene Lopes (Presidente da Assembleia), Reinaldo de Carvalho (12 secretário 

Substituto), Ricardo Rodrigues (22 Secretário Susbtituto), Carla Almeida, João Alfaiate, 

Henrique Ribeiro, e Vitor Silva (Vogais do PS), André Teotónio Pereira(CDS), José 

Eduardo Castela, (Vogal do PSD), Anabela Dinis e Ana Sara Pinto (Vogais do PCP) e 

Vitor Fonseca (vogal do BE). 

Ausentes: João Nabais, (12 Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia), Carlos Victor, Cristina 

Fernandes (Vogais do PS), Francisco Toscano (Vogal do CDS). todos com justificação, as quais 

passam a constar da presente Ata como anexos Ili, IV, V e VI respetivamente. O Vogal Duarte 

Menezes, (PSD) não apresentou, por ora,  justificação. 

 
A Junta de Freguesia esteve representada pela Presidente do Executivo, Carla Madeira,  pela 

Vogal Maria Augusta Oliveira e pelo Vogal Domingos  Alvarez. 

 
Ausentes: Alberto Bento, (Secretário) e Fernando Duarte (Tesoureiro). 

Ordem de Trabalhos: 

1. Autorizar a Celebração de Contratos de Delegação de Competências entre o Município de 

Lisboa e a Freguesia da Misericórdia  bem como aprovar a respetiva  minuta. 

 
2. Ratificar a Celebração de protocolo de Colaboração entre o Município de Lisboa, a associação 

de estudantes da Faculdade de Ciências Médias, o Hospital CUF-lnfante Santo e a Junta de 

Freguesia da Misericórdia  para a concretização  do projeto  "Saúde Porta a Porta". 

 
3. Ratificar a Celebração de Protocolo entre a Junta de Freguesia da Misericórdia e o Jardim 

Zoológico de Lisboa. 

 
4. Aprovação da 2ª revisão Orçamental e Revisão do PPI. 

 
A sessão, conforme Convocatória e Ordem de Trabalhos, que passa a fazer parte integrante da 

presente Ata (anexo 1), teve início às 21,00 Horas, na Sede da Freguesia. 

Aberta a sessão pela Presidente da Assembleia de Freguesia, após dirigir a habitual saudação a 

toda:s e a todõs os presentes, verificadas as presenças e ausências, na Lista de Presenças, {anexo 

11), bem como os respetivos documentos justificativos, conforme supra referido, que passam a 

fazer parte integrante da presente Ata, constatou-se que havia "Quórum" para o funcionamento 

desta 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia da Misericórdia. 
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Prosseguindo a sua expos1çao, a Autarca recordou que esta Sessão era uma Assembleia de 

Freguesia Extraordinária, convocada a pedido do Executivo, porque ontem na Assembleia 

Municipal de Lisboa foram aprovados Protocolos no valor de 19 (dezanove) milhões { para as 

Freguesias da Cidade, não para as 24 (vinte e quatro) mas para as 23 (vinte e três), porque uma 

não está abrangida, na medida em que, já anteriormente, tinha sido beneficiada, trata-se da 

Freguesia de Santa Maria Maior. 

 
- Portanto, como ontem foram ratificados na Assembleia Municipal, convinha também aqui, na 

Assembleia de Freguesia, que os Protocolos fossem analisados e votados, para que, no caso de 

merecerem aprovação, fosse aproveitado o bom tempo para fazer as inerentes obras que, a 

Presidente da Junta irá certamente descrever e explicar! 

 
-Daqui ter convocado esta Assembleia para o corrente mês de Julho, numa altura que está muita 

gente em férias, mas é por um Boa-Causa, a bem da Freguesia! 

 
- Há muitas Pessoas, Membros desta Assembleia, que não puderam estar hoje presentes e que 

passo a ler quem são elas: 

 
* Francisco Toscano (CDS), é substituído por André Dória Teotónio   Pereira; 

 
Da parte do PS: 

 
*Carlos Vitor, João Nabais, 1º  secretário da Mesa, e Cristina   Fernandes. 

 
Estes três Membros estão substituídos por, Henrique Ribeiro, Ricardo Rodrigues, mais conhecido 

por "Pedrinha", que há-de estar a chegar e Vitor   Silva! 

- Não sei o que se passa com o Membro do PSD, eu falei com ele, à tarde, por causa do Brasão da 

Freguesia.  Ele está no Estrangeiro, disse-me que ia tentar arranjar uma substituição,   a tempo! 

 
- Por parte do PCP, temos cá as duas Vogais! 

 
- Assim, vamos então efetivamente começar esta Sessão Extraordinária, que recordo, de acordo 

com o Regimento, a Ordem de Trabalhos será precedida de dois períodos: 

 
1º - PIP - Período de Intervenção do Público; 

2º - PAOD - Período Antes da Ordem do Dia; 

A Presidente da Assembleia recordou também que, de acordo com o Regimento, os dois primeiros 

períodos da Ordem de Trabalhos, têm uma duração de cerca de sessenta   minutos. 

 
- Hoje há pouco Público, consequência das férias e também, se calhar pela boa novidade de ter sido 

ontem aprovado o Regulamento de Horários, que contém muitas das coisas que a nossa Presidente 

de Junta, que até foi Relatora em sede de Comissão da Assembleia Municipal, pugnou e batalhou 

ao longo dos tempos, em prol da nossa Freguesia. De qualquer modo, pergunto se alguém do 

Público  pretende  intervir! 

 
A Presidente da Assembleia, como não constatou, por parte do Público qualquer manifestação de 

vontade naquele sentido, passou ao ponto seguinte da Ordem   de Trabalhos: 
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P.A.O.D. - Período antes da Ordem do Dia. 

 
A Presidente da Assembleia, antes de endossar a palavra aos Membros da Assembleia, que 

desejassem intervir disse que pretendia pôr à consideração uma Proposta relativa ao Brasão da 

Freguesia (anexo VII}, que passou a apresentar: 

 
- Como é do vosso conhecimento foi criada, aqui na Assembleia a Comissão para a criação do 

Brazão da Freguesia. Esta Comissão já teve 4 ou 5 reuniões, nomeadamente com o especialista em 

Heráldica . No decurso dessas reuniões, para evitar dispersão de propostas, chegou-se à conclusão, 

que era preferível apresentar três e não quatro propostas para decisão  dos eleitores. Como nós  

aqui, tínhamos aprovado, quando foi criada a sobredita Comissão  que esta, encarregar-se-ia de 

levar à decisão dos eleitores, 4 (quatro) propostas e não 3{três), decorre daqui que, esta alteração  

do número de propostas tem, naturalmente, de ser aqui votada. Eu falei já com os representantes 

das Forças Políticas da Assembleia, que estão representadas na Comissão e todos eles 

concordaram, que se passasse a 3 (três) propostas. Sendo assim, porque este assunto, não constava 

da agenda da Ordem de Trabalhos, desta Assembleia, punha à consideração se era possível 

introduzir este ponto na agenda desta sessão da Assembleia. Aceitam-se assim, inscrições para que 

os Membros da Assembleia  possam intervir sobre este  assunto! 

 
A Presidente da Assembleia, como não registou nenhum pedido para intervir, passou de imediato 

à vot ação . 

 
Realizada  a votação, constatou-se que a introdução deste assunto na Ordem de Trabalhos, isto  é: 

 
Redução do número de propostas do Brazão da Freguesia, de 4 (quatro) em vez de 3 (três), a fim  

de serem submetidas a sufrágio dos cidadãos eleitores da  Freguesia. 

 
Foi aprovada  por unanimidade. 

 
A Presidente da Assembleia, tendo constatado que todos os Membros, tinham a sobredita 

Proposta em seu poder, abriu um período para apreciação da Mesma e simultaneamente para o 

uso da palavra. 

 
Como  não  houve  por  parte  dos  Membros  da  Assembleia,  nenhuma  intenção  para  intervir,   a 

Presidente da Assembleia, passou de imediato à votação da Proposta. 

Realizada a votação obteve-se como resultado a unanimidade de  votos. 

- Quanto à aprovação das Atas, quer a de hoje, quer a de 23 de Junho, na medida em que, o 1º 

Secretário, está de férias, e foi ele que ficou com os apontamentos para a elaboração das mesmas 

e, por outro lado hoje, não era para haver Assembleia, fica para a próxima Sessão Ordinária, a 

realizar em Setembro, a discussão e votação daquelas. 

 
Prosseguindo-se neste P.A.O.D., foram abertas as inscrições para o uso da palavra. 

Inscreveram-se: 

*Ana Sara Pinto {PCP}. 
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No uso da palavra esta Vogal após saudar todas e todos os presentes, começou por agradecer as 

pequenas ofertas recebidas. A seguir, disse que pretendia fazer dois pedidos de esclarecimento: 

- O Primeiro, prende-se com o horário de recolha do lixo, muito embora, sabendo que aquela é uma 

atribuição da Câmara! 

 
E, acrescentou a Vogal que lhe parece haver alteração de horários, nomeadamente na zona da Bica. 

 
- O segundo pedido de esclarecimento, refere-se ao Regulamento de Horários, ontem aprovado 

em Assembleia Municipal, nomeadamente com respeito à Fiscalização. Porque pode haver muitos 

regulamentos mas se não houver uma fiscalização eficaz, não serve de nada. Ela é essencial! 

A Vogal questionou ainda como será feita a Fiscalização. 

 
- Pretendia saber se, haverá uma fase pedagógica ou será logo mais radical! 

 
*Ana Bela Dinis (PCP) 

 
A Vogal, após cumprimentar a Assembleia disse que queria colocar uma questão, que alguns 

vizinhos, por seu lado, lhe têm colocado e que se prende com o piso, muito escorregadio,  da 

Calçada do Combro. 

 
- Para já registo com agrado a colocação do piso anti derrapante na esquina da Calçada do Cambra, 

com a Rua do Século, mas na 1ª artéria, na parte de cima da Rua do Século, também o problema se 

coloca, agravado com aqueles degraus, que lá estão. É que, para as pessoas com dificuldade de 

locomoção, aqueles degraus atrapalham mais do que ajudam. Quem for com carrinhos de bebés, 

acho que complica imenso. Não sei se está prevista alguma alteração.  Disse! 

 
A Presidente da Assembleia aproveitou a oportunidade para recordar a Vogal que foi no nosso 

tempo, enquanto Autarcas do Executivo da então Junta de Freguesia de Santa Catarina que os 

degraus, foram lá colocados. Com o tempo, eles estreitaram-se. 

 
-De qualquer modo, as pessoas tropeçam e urge fazer a reparação. Do outro lado da Calçada do 

Cambra, em frente da Rua do Século, junto ao restaurante "As Zebras", há outro problema idêntico 

com os degraus! 

 
- Se fosse possível desmanchá-los era bom. Do lado da Leitaria "Paulus", era pôr um piso anti 

derrapante. Aqui fica um pedido meu e da Anabela  Dinis! 

Como à Mesa da Assembleia, não tivessem chegado mais inscrições, a Presidente da Assembleia, 

concedeu a palavra à Presidente do Executivo, para como habitualmente, responder às questões 

suscitadas. 

 
A Presidente do Executivo após dar as boas-vindas a todas e a todos disse, em seguida, que queria 

agradecer nomeadamente à Presidente da Assembleia, bem como aos restantes Membros a 

realização desta Assembleia Extraordinária da Freguesia. 

 
- De facto, era muito importante termos hoje esta Assembleia, porque foi aprovado ontem na 

Assembleia Municipal um conjunto de delegações de competências na Junta de Freguesia da 

Misericórdia para fazermos uma série de obras que nós, desde há muito tempo, temos vindo a 



5  

 
 

solicitar à Câmara, correspondente a arranjos, alguns urgentes, mas também outros como a 

requalificação do Mercado do Bairro Alto, que cada dia que passa está a deteriorar - se. 

 

-A Câmara colocou à Junta de Freguesia a questão de saber se a Junta tinha capacidade e estava 

disponível para realizar essas obras, isto caso transferisse para nós, as verbas necessárias. 

Naturalmente que nós respondemos de forma positiva ao desafio colocado por esta delegação de 

competências, como disse, ontem aprovada na Assembleia Municipal. Nós não quisemos perder 

nem mais um dia, só não foi ontem porque nós prevíamos que a Assembleia Municipal acabasse 

tarde, como aliás acabou. Assim foi marcada para hoje, pelos motivos que a Senhora Presidente da 

Assembleia de Freguesia evocou, nós queremos começar  a trabalhar já, porque queremos lançar  

os procedimentos legais o mais rápido possível e para isso, para darmos início aos processos, nós 

precisamos ter relativamente a essas Delegações de Competências bem como às competentes 

alterações orçamentais, a aprovação desta Assembleia. 

 
-Por outro lado, porque estamos no Verão, que é a estação do ano que por norma não chove, é o 

período ideal para fazermos as obras a nível do Espaço Público. O nosso objetivo era começar já a 

partir de amanhã, a fim de procurar ter em Agosto, alguns procedimentos  finalizados  e 

conseguirmos arrancar já com algumas obras. Deste modo, eu agradeço mais uma vez a marcação 

desta  Assembleia, com tanta  brevidade  e no período do ano que  é! 

 
Em relação às questões que foram colocadas quero dizer o seguinte: 

 
*Recolha do lixo. 

 
Tenho estado em contatos muito próximos com a Câmara Municipal porque, de facto, na nossa 

Freguesia, notamos alt erações . Na altura dos Santos Populares existiram naturalmente alt erações. 

Aquilo que a Câmara me diz é que não houve uma diminuição do número de recolhas. Eu coloquei 

aquelas possibilidades, porque era o receio que tinha, de estar haver, por algum motivo, férias, 

avaria de viaturas etc. O que me asseguraram foi que isso acontece nalgumas Freguesias, mas não 

nas Freguesias do Centro Histórico. Agora a verdade é que existe mais lixo na rua. A Câmara, isto   

é o pessoal dirigente tem visitado a nossa Freguesia e, eles constatam que há efetivamente mais  

lixo na rua, aliás como nós constatamos que estamos cá o dia todo. Está haver novamente um 

aumento exponencial de lixos na rua. Como vos tinha dito, segundo dados provenientes da Câmara  

a nossa Freguesia produzia cerca de 15 (quinze) toneladas/dia. No período das festas dos Santos 

Populares isso aumentou de forma abismal. Só no fim de semana de 12 de junho, a nossa Freguesia 

produziu 122 toneladas de lixo, claro que isto não se verificou ao longo do mês de junho, mas 

também não se verificaram as tais 15 toneladas/dia. Aquilo que temos estado a fazer é observar e 

estar atento . Eu Pedi à Câmara para fazer a medição da quantidade de lixo produzida. Ao que tudo 

indica, já ultrapassámos as tais 15 ton, não sei se isto é algo que vai acontecer nestes meses de 

verão, devido ao aumento do turismo. Pode ser algo passageiro, nos meses de Verão, ou não. Isto 

para vos dizer que, também estou preocupada e estou atenta, além de me aperceber que as rotinas 

não são as mesmas, mas de facto, a Freguesia tem mais lixo. Disse! 

 
A Vogal Ana Sara Pinto (PCP), a seu pedido, voltou a usar da palavra. Disse: 
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- Não me referia a esse aumento de lixo que, de facto tem havido. Mas de notar que se mantém os 

sacos de lixo, das mesmas cores, nas ruas. Portanto, pelo menos às mesmas horas, a recolha não é 

mesmo feita. Mas quando notar alguma coisa envio por mail e assim fica   registado . 

 
A Presidente do Executivo, em resposta, deu não só a sua concordância com agradeceu, porque 

desta forma, segundo disse, além de verificar isso, no seu dia a dia, "pega nele" e nos restantes 

"mails" que recebe dos Fregueses, principalmente aos sábados e fins de semana e fala de imediato 

com a Câmara. 

 
- A Câmara diz-me que não pode garantir que não esteja a assistir-se a uma temporária alteração a 

nível de horários, mas asseguram-me que o nível de recolhas mantém-se o   mesmo! 

 
E, continuando  a Autarca referiu: 

 
- Aquilo  que queria  dizer e é um alerta que deixo a todos é para que estejam atentos para termos    

a certeza absoluta de não estar haver nenhum problema com a recolha  de lixos. E, se está haver  

um aumento de lixo, que veio para ficar, temos que voltar a fazer o mesmo que fizemos há um ano 

atrás. É solicitar à Câmara um aumento de recolhas porque de facto a nossa Freguesia é uma das 

Freguesias de Lisboa que recebe mais turistas. Não quero ter hoje aqui uma discussão sobre 

Turismo. Esta é uma discussão que temos tido e que temos que ter de forma mais intensa, noutros 

Fóruns. O Turismo é algo de muito positivo para o País é algo muito positivo para a cidade e é algo 

muito positivo para a Cidade e para esta Freguesia. Muita reabilitação tem sido feita à conta dele, 

mas também tem efeitos perversos, e, a nossa Freguesia é de facto, de todas as Freguesias uma 

das que tem mais sofrido com as consequências do Turismo. O primeiro efeito direto é estarmos a 

assistir a cada vez menos residentes na Freguesia porque as casas vagam e são utilizadas para 

alojamento local. São poucos os Senhorios que atualmente querem  fazer  arrendamento 

permanente, preferem o alojamento temporário. E, sabemos quais são as consequências que isso 

está a ter. O outro efeito direto é o de termos, de facto, um aumento  exponencial  de lixo, o qual  

está a exigir um esforço adicional por parte da CML e das Juntas de  Freguesia! 

 
- Esta discussão, na minha opinião tem de ser feita, não só pela preocupação que temos que ter  

com os Moradores, que queremos que continuem a ter condições para morar na Freguesia, como 

para aqueles que, por motivos económicos saíram, existam condições de regresso, caso seja esse o 

seu desejo. Se de facto, em termos de País esta Freguesia é uma das que mais contribui em termos 

de receitas de Turismo, também devia ser uma das Freguesias que mais retorno devia ter, 

precisamente para manter equilibradas as despesas associadas a esse Turismo, como é o caso da 

Limpeza Urbana e como é o caso da manutenção do Espaço Público. Porque a manutenção das 

calçadas, dos passeios, dos pilaretes etc, é toda uma despesa adicional que temos e que é devido à 

grande pressão que temos devido ao grande número de   visitantes! 

 
- O pavimento antiderrapante está de facto a ser colocado em vários locais da Freguesia . Temos 

uma série de situações identificadas que classificámos de prioritárias. Essa que referiu é uma 

situação que está identificada, por nós. Não sei de cor todas, mas confirmei com o meu Colega que 

tem o Pelouro do Espaço Público e ele confirmou-me que, de facto, essa parte de cima da Rua do 

Século, também está incluída no mapa dos pisos antiderrapantes. Este mapa que nós temos, são as 

situações prioritárias, mais graves. Este mapa irá ser cumprido até ao fim, depois disso serão 
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identificadas novas  zonas, porque  o nosso objetivo  é termos pavimento  antiderrapante em todas  

as zonas da Freguesia, com declives! 

 
Por último a Presidente da Junta referiu-se ao Regulamento de Horários que foi ontem aprovado 

em Assembleia Municipal. 

 
- Não tenho ainda a versão final, para enviar, porque ontem mesmo, em Assembleia, houve 

alterações e portanto só depois é que teremos o documento final. Em relação ao próprio 

Regulamento  não posso deixar  de dizer que representa  uma Grande Vitória que a Freguesia tem.   

É algo porque nós, nos temos vindo a bater há vários anos, é algo que teve uma discussão muito 

intensa na Assembleia Municipal e na Câmara . Foi dos Regulamentos Camarários de Lisboa, mais 

discutidos que recolheram mais opiniões e mais sugestões. E, eu disse que era uma vitória da 

Freguesia da Misericórdia, não só porque é uma pretensão nossa, de há muitos anos, como todas  

as solicitações que fizemos, foram expressas num documento conjunto assinado por todas as 

Associações de Comerciantes e de M oradores. No período de consulta pública nós apresentámos 

um documento conjunto assinado por todas as Associações de Comerciantes e de Moradores da 

Freguesia. Um documento muito discutido. Fomos a Única Freguesia de Lisboa que apresentou um 

documento destes. Mais nenhuma Freguesia conseguiu apresentar um conjunto de propostas 

consciencializadas. E, o que eu fiz foi pegar nesse conjunto de propostas, mandatada por esta 

Assembleia, e foi isso que defendi até à exaustão na Assembleia Municipal. O resultado é que nós 

conseguimos ver refletidas no Regulamento todas as nossas solicitações. Uma delas é precisamente 

a proibição de venda de álcool para a rua a partir da 01,00 horas.  Esta disposição já estava em vigor 

el algumas zonas da Freguesia, Bica e Cais Sodré, e também na zona de Santos que não pertence   

à nossa Freguesia. Esta Regulamentação, através do Despacho Municipal estava a ser cumprida, 

naquelas zonas a título experimental. Com o Novo Regulamento aquele Despacho  naturalmente 

cessa, mas fica incluído um ponto no Regulamento em que por solicitação das Juntas de Freguesia 

podem ser colocadas outras zonas, onde passam a ocorrer essas proibições. O que significa que, 

além de nós podermos solicitar a inclusão da zona da Bica e Cais do Sodré, podemos solicitar outras 

zonas. E, portanto, eu entendo que isto é um ganho em relação ao Despacho que tínhamos porque 

não só vamos conseguir manter as duas zonas, como ainda vamos poder solicitar outras  zonas! 

 
- Sabemos que isto vai ser uma revolução muito grande, a nível da nossa Freguesia. A questão dos 

estabelecimentos passarem a funcionar com as portas fechadas, a não ter uma série de aparelhos 

à porta, a passar a serem obrigados a ter medidores de som, é algo muito positivo também e, vai 

trazer restrições a nível de funcionamento das portas para dentro e vai ter também uma série de 

limitações a nível das portas para fora, a nível de controlo do Espaço Público e que eu entendo que 

esta medida de proibição de venda de álcool para a rua, a partir de uma certa hora é algo muito 

importante! 

 
- Mas isto é um primeiro passo, repito muito importante. Está aqui a nossa Presidente da 

Assembleia de Freguesia que tem acompanhado o "calvário" desta Comissão, embora ela não 

pertença a esta comissão ela foi, voluntariamente, assistir às reuniões nos dias em que houve 

discussão sobre este assunto. Porque como se deve imaginar um Regulamento desta envergadura 

não é consensual. Existem muitas opiniões divergentes, mesmo entre Freguesias, nem todas 

pensam o mesmo que nós. Ontem em Plenário ficou bem explicito a posição  que a Misericórdia 

tinha e tem em relação  a este problema e a posição que a Freguesia da Estrela, aqui ao    lado, tem 
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em relação a uma série de pontos. Contudo, as propostas que nós apresentámos foram todas 

aprovadas, uma por unanimidade outras por maioria . Mas o que nos interessa agora é o resultado 

final! 

 
- O Regulamento de Horários foi Aprovado, vamos aguardar que ele entre em vigor. Penso que 

entrará muito brevemente em vigor, uma vez que as alterações aprovadas em Assembleia, estão 

já automaticamente aprovadas, portanto não será preciso voltar à Câmara. 

 
- Depois temos que acompanhar a sua entrada em vigor. Temos que ser os fiscais da própria 

Câmara. Temos que ajudá-la a fazer a Fiscalização, porque como a Ana Sara disse, se o 

Regulamento existir e, não existir Fiscalização, é como se não existisse e, não é de facto o que nós 

desejamos! 

 
A Fiscalização está implícita no Regulamento. Tal como aconteceu com o Despacho Camarário  140, 

vamos ter agora que exigir que essa Fiscalização também exista! 

E, para concluir a Presidente da Junta,  disse: 

- Antes de terminar , queria só agradecer à Assembleia, às Assembleias de Moradores e de 

Comerciantes e à População, todo o apoio que nos deram. Este Regulamento é o resultado do 

trabalho de todos, porque quando falo na Assembleia Municipal falo em nome da Freguesia e dos 

seus M oradores. Sem o apoio de todos isto era impossível e acho que foi um momento significativo, 

aquele em que nós conseguimos mostrar ao resto da Cidade de Lisboa, que estamos Unidos, que 

sabemos bem o que queremos e que lutamos por aquilo  que   queremos! 

 
A Presidente da Assembleia declarou abertas as inscrições para os Vogais usarem da palavra . 

Inscreveram-se: 

 
*Henrique Ribeiro (PS) 

 
O Vogal no uso da palavra começou por dizer que tinha a "fortuna" de estar pela primeira vez na 

Assembleia de Freguesia e, ainda por cima com a particularidade de tal ocorrer no dia seguinte 

aquele em que aconteceu um dado tão importante para a Cidade de Lisboa, como foi a aprovação 

do Regulamento de Horários. 

 
- Permita-me Senhora Presidente do Executivo de lhe dizer que eu acho qua a Freguesia já estava 

de parabéns antes de estar de parabéns por aquilo que aconteceu ontem na Assembleia Municipal. 

Porque a verdade é que, ontem houve um passo realmente importante que foi a aprovação do 

documento que foi apresentado pela comissão. Mas é verdade também que a Freguesia da 

Misericórdia já estava de parabéns simplesmente pelo facto de ter sido a única Freguesia de Lisboa 

que conseguiu apresentar um documento único, subscrito por todas as Associações de Moradores 

e por todas as Associações de Comerciantes. E só isso é digno de registo e, só isso é razão de 

regozijo para todos os Moradores, independentemente de sabermos que cada um daqueles que 

participaram, na discussão do Projeto, que trabalharam e, eu embora não tenha participado, sei as 

horas e noites de trabalho que levou! 

 
-Sabemos que muitos gostariam de ver lá as posições que queriam que lá estivessem expressas e 

não estão. Mas a verdade é que no final do trabalho regista-se que houve um trabalho de   consenso 
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que demonstrou à Assembleia Municipal que não era possível ignorar uma pos1çao que era 

assumida por uma das Freguesias mais problemáticas, assumida da forma como foi, tão 

consensual! 

 

- Portanto eu acho que é preciso dar também os parabéns à Freguesia, que independentemente da 

forma como o conseguiu ontem, já o tinha conseguido de uma forma que mais ninguém tinha 

conseguido fazer. Aliás é interessante verificar a forma como este tema foi tratado nas restantes 

Freguesias da Cidade, porque o que é verdade é que, houve Executivos de Freguesias que 

decidiram levar as suas posições até ao fim, independentemente da opinião que as Associações de 

Moradores e de Comerciantes tivessem manifestado, sobre esta matéria . Nós sabemos porque 

moramos numa Cidade que não é tão grande como isso, que havia e há Moradores, que há 

Associações algumas delas transversais, que tinham opiniões completamente divergentes. Por isso, 

permita-me que diga que há Boas e Grandes Razões para a Freguesia estar de parabéns. Mas 

obviamente que estão também de parabéns quer o Executivo, quer as Associações que estiveram 

envolvidas no Projeto, quer ainda, em particular os Fregueses! 

 
- Estas duas vitórias levantam agora uma enormíssima responsabilidade. Porque o que aconteceu 

ontem não foi o fim de um caminho, mas o início. Começa agora o início de um processo complexo, 

tão complexo como aquele que terminou ontem que é o de conseguir arranjar novos consensos, 

novas formas de abordagem, redefinição das zonas de limitação de horários etc. É um trabalho 

complexo. Contudo, estou certo que o Executivo terá a força e a inteligência necessária para 

conseguir liderar todo este caminho. Estamos convencidos, estou convencido que  isso  vai 

continuar, que o esforço e a dedicação das Associações de Moradores e Comerciantes vão 

continuar agora no sentido de dar corpo ás decisões que ontem foram tomadas, porque não basta 

ter um Regulamento no papel, é preciso pô-lo em prática e, estou convencido que o exemplo que  

foi  seguido até agora perdurará  no tempo e vai permitir bons  resultados! 

 
- Tem-se falado muito e com razão na questão da Fis calização. Eu já tive ocasião de dizer isto e 

mantenho. Nós somos todos Fiscais e vamos continuar a sê-lo! 

 
- A Senhora Presidente tem um método que não é seguido por outros Presidentes de Junta, mas 

ainda bem que assim é, receber permanentemente mensagens de correio eletrónico, sms, etc, 

fazendo referência a várias situações que querem ver resolvidas, que acham de justiça que sejam 

resolvidas, muitas delas nem sequer são competências da Junta, mas ainda bem que assim é. Mas 

portanto isto reforça exatamente aquilo que já foi dito aqui. Todos temos  que ser  Fiscais, todos 

temos efetivamente que fiscalizar aquilo que acontece. É, isto que fazem os Membros da 

Assembleia de Freguesia e têm feito, é aquilo que se fez hoje na Reunião Pública de Junta, que 

decorreu antes desta Assembleia. É também aquilo que fazem os Membros do Executivo, os 

Funcionários e os Fregueses no seu conjunto! 

 
E, prosseguindo a sua dissertação o Vogal disse que estava otimista. 

 
- E estou otimista porque é meu convencimento que muito brevemente, finalmente vamos ter 

concretizado uma grande ambição da Cidade de Lisboa. O Sr. Primeiro-Ministro, recentemente 

disse que está muito próximo de conseguir um acordo sobre a transferência dos efetivos da PSP, 

dos Comandos Metropolitanos, para as Polícias Municipais. Sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro 

quando  foi  Ministro  da Administração  Interna tinha  esse projeto  em cima  da mesa, não   teve 



10  

 
 

oportunidade para o concluir. Também quando foi Presidente da Câmara também não o conseguiu, 

embora tenha lutado muito por isso. Agora tenho grandes esperanças que em breve consigamos 

ver multiplicado os efetivos da Polícia Municipal para um número muito mais substancial. O que 

só vem dizer que ainda bem que temos um Regulamento. Ainda bem que temos um aumento de 

efetivos na Policia Municipal. O que significa dizer que, temos finalmente levado a bom porto este 

desiderato . Disse! 

 
A Presidente da Assembleia de Freguesia, após esta intervenção esclareceu que esse aumento de 

efetivos, referido pelo Vogal, destina-se à fiscalização do trânsito, sendo desta forma libertados os 

atuais efetivos para as sobreditas e tão necessárias Fiscalizações. 

 
*Ana Sara Pinto (PCP) 

 
A Vogal, referindo-se também a esta problemática do Regulamento, disse que era absolutamente 

essencial fazer uma grande divulgação de tudo isto, principalmente junto da população visitante, 

principalmente porque segundo a Vogal, há "sites" que no estrangeiro que promovem o Turismo 

em Portugal, onde vem mencionada a permissividade das Autoridades quanto ao consumo de 

álcool, em todo o lado. 

 
- Quando há "sites" que promovem isto, desta forma, atenção que há todo um trabalho também a 

ser feito, deste lado. Estou a imaginar, por exemplo na zona do Bairro Alto, com gente e gente e 

gente na rua, com despedidas de solteiros e solteiras e coisas afins, o "desgraçado" do funcionário 

do estabelecimento a não deixar as pessoas saírem com os copos lá para fora. Vai ser muito, muito 

complicado resolver! 

 
*André Teotónio Pereira (CDS) 

 
O Vogal dirigiu-se à Assembleia para fazer uma pergunta que segundo o próprio já é falada por aí 

e que, se relaciona com a diferença de horários entre esplanadas e o limite horário de vender 

"copos" para a rua. Segundo o Vogal a hora de encerramento das esplanadas é às 05,00 horas da 

manhã, enquanto o limite de vender álcool para a rua é 01,00 horas. 

 
E, a concluir o Vogal disse: 

 
- Esta diferenciação carece de alguma  reflexão! 

 
A Presidente da Assembleia, após a questão acima colocada retificou a informação para dizer que 

na Freguesia, nenhuma esplanada está autorizada a encerrar às 5 (cinco) horas da  manhã. 

 
- O encerramento das esplanadas aqui na Freguesia está estipulado ser às 2 (duas) nos dias de 

semana e 3 (três) horas da manhã aos  fins-de-semana! 

 
A Presidente da Assembleia, em continuação, nomeadamente pela questão do encerramento das 

lojas de conveniência, solicitou à Presidente da Junta, esclarecimento sobre estes casos. 

 
A Presidente do Executivo, com a já sua habitual disponibilidade, esclareceu: 

 
- Em relação às esplanadas, no que diz respeito ao ruído, na Junta eu não tenho uma única queixa, 

que esteja a incomodar os Moradores. Não estou portanto, a falar daquelas queixas referentes ao 
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extravasar dos limites das superfícies contratualizadas, porque isso há sempre e muitas, mas estas 

resolvem-se sempre! 

 
-Agora queixas contra as pessoas estarem a consumir na rua, até altas horas da noite, a fazer ruído, 

a falar alto, a deitarem copos para o chão, tenho milhares   delas! 

 
- As esplanadas são uma forma de disciplina do Espaço Público. Enquanto nós temos uma 

esplanada, devidamente licenciada nós sabemos uma coisa, é que o estabelecimento está a tomar 

conta daquele espaço e que, os seus clientes têm de estar, no mesmo, de forma ordeira. Acaba 

portanto de ser uma forma de controlo do Espaço Público. 

 
Agora o outro Espaço, que é de todos, nesse atualmente não há qualquer controlo. Qualquer 

pessoa pode sair de copo na mão, à l(uma), às 2 (duas) e até mesmo às 3 (três) horas, porque não 

há nada que os proíba de sair e de estar depois no tal Espaço Público a conversar, a conviver, a falar 

alto, e nós sabemos como o grau de alcoolémia, ao longo da noite, vai subindo, subindo, cada vez 

mais alto e, portanto, é aqui que está - o foco do problema - e é aqui que naturalmente temos que 

at uar. Se futuramente começarmos a ter na Junta, conhecimento de situações de esplanadas que 

estejam a incomodar os Moradores, nós temos uma solução muito simples. Fazemos queixa à 

Câmara, dizendo que essa esplanada está a incomodar os Moradores e, nesse caso, pedimos uma 

restrição de horário do mesmo. O Regulamento dá-nos esta possibilidade. A regra é que as 

esplanadas acompanhem o horário do próprio estabelecimento, mas o Regulamento também 

prevê que no caso de situações comprovadas esse horário possa ser reduzido, Assim sendo, 

estamos sempre salvaguardados que caso comecem a surgir esplanadas que provoquem ruído, que 

incomodem, de imediato atuamos e o seu horário é redu zi do. Agora nós temos centenas de pessoas 

a consumir na via pública, basta ir à zona do Cais Sodré para ver esta situação. Agora imaginemos 

o caos que seria se todas essas esplanadas fechassem à meia-noite e depois aqueles espaços fossem 

ocupados por centenas de jovens de copo na mão. Isso sim é que seria catastrófico para a nossa 

Freguesia e iria deixar-nos numa situação muito pior. Foi esta a posição que assumi na Assembleia 

Municipal, resultado da discussão que tive com as Associações de Moradores e de Comerciantes 

em que essa situação foi discutida entre todos e todos nós entendemos que, na situação atual que 

a nossa Freguesia vive, a solução será termos esplanadas a acompanhar o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos. Se a situação mudar futuramente, cá estaremos para ir 

acompanhando  a solução! 

 
- Outra "batalha" também  muito  importante  foi  de facto  que, as lojas de conveniência  fechassem 

às 22 (vinte e duas), horas. E esta medida aplica-se para toda a Freguesia, não é apenas para as 

zonas do Cais Sodré e da Bica, como era no Despacho n2 140. Portanto, a partir do momento em 

que o Regulamento entrar em vigor, todas as lojas de conveniência da Cidade de Lisboa, passam a 

ter  que encerrar obrigatoriamente às 22 horas. Depois se as Freguesias entenderem  que há lojas  

de conveniência que servem as populações, que devem ficar abertas, até depois dessa hora, então 

as Juntas de Freguesia poderão fazer essa solicitação. Mas repito, a regra é fecharem às 22 horas. 

Isto significa que, aquilo que vemos atualmente, as lojas de conveniência a venderem garrafas de 

litro de cerveja, até "altas" horas e as pessoas a consumirem na via pública, isso vai aca bar . Elas 

podem comprar, mas até às 22 horas. A partir dessa hora já é ilegal estarem abertas e estarem a 

vender seja que bebida  for! 
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A Presidente da Assembleia de Freguesia, dado a Mesa, não registar mais inscrições para falar, deu 

por encerrado o P.A.O.D. -   Período  Antes da Ordem do  Dia. 

 
Nesta oportunidade, antes de se continuar os trabalhos da Assembleia, no tocante ao  ponto 

seguinte  da Ordem de Trabalhos, a Presidente  da Assembleia, aproveitou  para informar  que: 

 
- Estava a chegar o representante do PSD, o Vogal Eduardo Castela, bem como, entretanto, tinha 

chegado o Vogal do PS, Ricardo Rodrigues, vulgo "Pedrinha", que está hoje a desempenhar as 

funções de 2º Secretário da Mesa, visto que o titular do cargo de 2º Secretário da Mesa, encontra- 

se hoje, por seu lado a desempenhar as funções de 1º Secretário, visto que o 1º Secretário Efetivo, 

João Nabais encontra-se de férias. 

 
Passando efetivamente ao, 

 
P.O.D. - Período da Ordem do Dia. A Presidente da Assembleia, informou que o primeiro assunto 

desta Ordem de Trabalhos,  era: 

 
Autorizar a Celebração de Contratos de Delegação de Competências  entre o Município de Lisboa  

e a Freguesia  da Misericórdia  bem como aprovar a respetiva  minuta. 

Conforme Proposta nº 065/JFM/2016- (anexo VIII). 

 
- Dava então a palavra à Presidente da Junta! 

 
Após agradecer, a Presidente do Executivo,  explicou: 

 
-Os Contratos de Delegação de Competências, constante do Anexo supra mencionado, que ontem 

foram aprovados em Assembleia Municipal, anexei-os à documentação que foi distribuída. Assim, 

talvez fosse mais fácil, ainda que resumidamente, vê-los "de per si". Depois, se quiserem uma 

explicação mais específica sobre algum aspeto, fá-lo-ei: 

Intervenção nº 1  - Requalificação da Rua Manuel Bernardes. 

 
Trata-se de requalificar, quer os passeios, quer a parte viária. É uma rua que fica na parte de "cima" 

da Freguesia, faz fronteira com a Freguesia de Santo António. Acho que é conhecida de todos, De 

facto, o estado de degradação da Mesma é muito grande. Há muito tempo que temos vindo  a 

solicitar à Câmara o arranjo desta rua. A Câmara tinha-a na lista das suas prioridades. Ela fez o 

desafio à Freguesia para fazermos esta requalificação, mediante a transferência  da  verba 

necessária e calculada pela Câmara e nós naturalmente aceitá mos. 

Intervenção nº 2 - Requalificação da Rua dos Prazeres 

Idêntica situação passa-se com a Rua dos Prazeres que é uma Rua paralela à anterior, mesmo ao 

lado, que não está em tão mau estado porque esteve com obras, há cerca de dois ou três anos, 

ainda no final do exercício da Antiga Junta, mas é uma Rua de muita passagem, portanto o seu 

pavimento está já em bastante mau estado e, desta forma a Junta também se propôs refazer o 

asfalto da Mesma. 
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Intervenção nº  3 -  Requalificação da Rua da Cruz dos Poiais 

 
Falta referir um outro arruamento, que é a Rua da Cruz dos Poiais, a Câmara asfaltou a Rua de São 

Marçal que começa onde acaba a primeira e esta também precisa de uma intervenção muito 

grande, quer a nível do passeio quer a nível viário e, é esta requalificação que também vai ser feita! 

 
Intervenções nºs 4 e 5- Requalificação Rua Silva e Rua dos  Mastros. 

 
Depois, há 2 (duas) ruas mais pequenas mas muito importantes em termos de passagem. A Rua 

Silva e a Rua dos Mastros. Estas Ruas têm sido Ruas que a Freguesia tem insistido bastante junto 

da Câmara, até porque são Ruas pequenas e, para nós era algo incompreensível como estas Ruas 

tão pequenas e com tantas solicitações, quer dos Moradores quer da Junta, nunca mais eram 

arranjadas, apesar de estarem no Programa da Câmara. Portanto a Câmara também delegou na 

Junta de Freguesia o arranjo das Mesmas. 

 
Intervenção nº 6 Renovação do Antigo Mercado do Bairro Alto 

 
- Temos depois a Requalificação do Antigo Mercado do Bairro Alto. É um Mercado que está 

desativado há alguns anos, e num estado de degradação muito grande, aliás cada vez maior à 

medida que os anos vão passando. A Junta colocou à Câmara a hipótese de ser a Junta a fazer estas 

obras, mediante a transferência das competentes verbas, uma vez  que  quando  aquele 

equipamento transitou da Câmara para Junta, o Mercado já estava naquele adiantado estado de 

degradação. Portanto, sempre achámos que não devia ser a Junta a assumir sozinha os custos   de 

recuperação do mesmo. A Câmara aceitou esta nossa proposta, que aqui vem, uma recuperação 

mais generalista possível para nós depois podermos adaptar aos usos que entendemos. No fundo 

aqui a nossa preocupação é não condicionar as obras a determinado uso, por isso com certeza que 

não voltará a ser um Mercado Tradicional como existia em tempos . Terá que ter outros usos. Mas 

de facto, nós temos falta na zona do Bairro Alto de um espaço de relativa dimensão para realizar 

atividades, workshops, ter ateliers etc. É uma zona muito concentrada, a zona mais aberta  que 

temos é o Jardim de São Pedro de Alcântara e o Miradouro, que ficam mais perto. Desta forma, 

acho que com a reabilitação deste Espaço, teremos uma mais-valia, muito importante, que poderá 

depois ser usada pela População, porque no centro do Bairro não há nenhum grande  espaço! 

 
Competências delegadas no Âmbito do Plano de Acessibilidade  Pedonal 

 
- Por ultimo, foi um desafio que a Câmara nos fez e que nós aceitámos que tem haver com o 

Programa de Acessibilidade Pedonal que a Mesma tem e que, no fundo é ter passadeiras mais 

acessíveis, isto é subir ou descer o nível daquelas, ou subir os passeios . No fundo é nivelar as 

passadeiras ao nível dos passeios e torná-los mais acessíveis aos peões, nomeadamente aqueles 

que tem mobilidade mais reduzida. A nossa Freguesia é uma Autarquia com muitos idosos, com 

mobilidade  reduzida,  portanto  a  Câmara  dispôs-se  a transferir,  para  este efeito, 150.000  € para 

desta  forma  ajudarmos  à concretização  desse  Plano Municipal  de  Apoio Pedonal  e nós como é 

obvio aceitámos e cá estaremos para tornar acessível várias dezenas de passadeiras! 
 

- É isto que tinha para vos apresentar. Estou naturalmente disponível para responder a alguma 

questão que queiram  colocar! 
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A Mesa, após esta apresentação abriu as inscrições para os Membros da Assembleia poderem usar 

da palavra! 

 
- Inscreveu-se o Vogal Eduardo Castela (PSD} 

 
No uso da palavra, o Vogal pediu informação ao Executivo sobre o Espaço do Antigo    Mercado  do 

Bairro Alto. O Vogal pretendeu saber o que estava previsto, a seguir às obras, para   ali funcionar. 

 
A Presidente da Junta, em resposta disse que ainda não tinha um Projeto concreto para o mesmo, 

na medida em que, só ontem é que foi aprovada a transferência da verba para a  Freguesia. 

 
-De qualquer forma, nós queremos que aquele Espaço seja um Espaço para todos. Não queremos 

que seja um espaço fechado, não queremos pôr lá outros estabelecimentos, comércio ou 

restauração. Em suma, não volta a ser mercado, porque não há público para o mesmo. Se de 

repente, aparece-se População que nós víssemos, que havia aqui um potencial de abertura, seria 

diferente. Mas a verdade é que, o Mercado fechou porque as pessoas deixaram de lá ir. Todos nós 

temos pena que estes Mercados fechem, mas a verdade é que ninguém o fechou. A peixaria ainda 

resistiu algum tempo, mas também acabou por fechar. Atualmente não faz sentido voltar a colocar   

lá o Mercado tradicional. É claro que é um Espaço Municipal e, é a Câmara,  que no fundo vai estar   

a financiar as obras assim, tudo o que a Junta fizer lá tem de ser de acordo com a Câmara. Qualquer 

projeto que se queira  lá implementar  tem de estar em sintonia  com a  Mesma. 

 
A Presidente da Assembleia, constatando não haver mais inscrições, passou à votação destas 

delegações de competências. 

 
Realizada a Votação constatou-se que os Contratos de Delegação de Competências  foram, 

 
Aprovados  por unanimidade. 

 
Em seguida, passou-se á análise e discussão do, 

 
22 ponto da Ordem do Dia: 

 
Ratificar a Celebração de protocolo de Colaboração entre o Município de Lisboa, a associação de 

Estudantes da Faculdade de Ciências Médias, o Hospital CUF-lnfante Santo e a Junta de Freguesia 

da Misericórdia  para  a concretização do projeto "Saúde Porta a   Porta". 

 
Conforme  anexo IX 

 
A Presidente da Assembleia, como habitualmente convidou a Presidente da Junta a Introduzir o 

tema em apreciação. 

 
- Trata-se de um Projeto-Piloto para o qual a Câmara, nos fez o convite. O objetivo deste Projeto é 

dar apoio, em termos de saúde a 10 (dez) idosos da nossa Freguesia, Ele está implementado em 

mais 2 (duas) Freguesias, que são Campo de Ourique e Estrela. A Associação de Estudantes da 

Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e o Hospital da CUF, disponibilizaram-se para prestar 

cuidados de saúde a Idosos das Freguesias da Cidade. O Protocolo ainda não está concretizado. A 

informação que nos deram é que, numa fase inicial iam selecionar 10 (dez) Idosos. É claro que 10 

(dez) Idosos não é nada, mas não podemos dizer que não a estes desafios, até porque se resultar 

poderá ser alargado a um número maior e, tendo em conta a população envelhecida, isolada e  com 
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dificuldades  de mobilidade, a morarem  em prédios, sem elevadores,  em que têm dificuldade  de vir 

à rua, ter pessoas que se oferecem para ir a casa deles, tratar deles, só podemos dizer que Sim. E, 

sobre este Protocolo  é tudo o que posso  dizer! 

 
E, a concluir: 

 
-Mas tudo o que seja Mais-Valias para a nossa População, mais Idosa e mais carenciada, a 

Freguesia da Misericórdia estará sempre lá para dizer que Sim. E, depois exigir mais! 

 
A Presidente da Assembleia, após a apresentação da Presidente da Junta, antes de abrir as 

inscrições para os Membros da Assembleia de Freguesia, colocarem as questões que pretenderem, 

questionou Ela própria o Executivo a fim de saber como será feita a seleção dos tais 10 (dez) Idosos. 

 
- São eles a selecionar ou será através da Ação Social da Freguesia? 

 
Em resposta, a Presidente do Executivo disse que será através da A. Social da Freguesia. 

 
Não havendo inscrições, a Mesa passou à votação do sobredito Protocolo. 

Realizada a votação, o resultado da mesma  foi: 

Aprovada por Unanimidade. 

 
32 Ponto da Ordem do Dia: 

 
Ratificar a Celebração de Protocolo entre a Junta de Freguesia da Misericórdia e o Jardim 

Zoológico de Lisboa. 

 
Conforme anexo IX. 

 
A Presidente da Junta, explicou que, com a ratificação deste Protocolo o que se pretendia era obter 

bilhetes mais baratos, quer para as nossas crianças, quer também para os Idosos da Freguesia. 

 
- A Ida ao Jardim Zoológico é uma das atividades que fazem parte das nossas atividades de verão. 

As nossas crianças inscritas no programa Praia/Campo, têm visitado sempre o Jardim Zoológico. 

Com este Protocolo nós assumimos o compromisso de comprar 600 (seiscentos) bilhetes, logo à 

cabeça, logo de uma vez. A diferença é que o preço unitário de cada bilhete é 3€ mais barato do 

que o preço normal de bilheteira, portanto em 600 bilhetes a diferença, é muito grande, isto é, 

menos 1.800 €. E, é este o motivo pelo qual pretendemos fazer este Protocolo com o Jardim 

Zoológico. 

 
Realizada a votação do Protocolo, foi: 

 
Aprovado por Unanimidade. 

 
Em seguida passou à apreciação e votação do, 

 
42 e último ponto do P.O.D.: 

 
Aprovação da 2ª revisão Orçamental e Revisão do PPI. 

Conforme anexo X. 
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A Presidente do Executivo, a este respeito  declarou: 
 

- Em relação a este ponto não tenho muito a acrescentar é apenas referir que o objetivo é integrar   

as verbas das Delegações de Competências Aprovadas, no Orçamento e PPI, as quais no seu 

conjunto totalizam um montante de meio-milhão€.. Isto para nós, serve para podermos fazer obras 

na nossa Freguesia, são muito bem-vindos e, nós temos a expectativa de pelo menos, parte delas 

ainda as podermos fazer no período do  Verão. 

 
Constatando-se que não havia inscrições, a Presidente da Assembleia de Freguesia, passou de 

imediato à votação das referidas Revisões. 

Realizado o ato de votar, constatou-se, uma vez mais: 

 
Aprovação por Unanimidade. 

 
A Presidente da Assembleia de Freguesia, atendendo a ter-se esgotado todos os temas que 
constavam da Ordem de Trabalhos, declarou encerrada esta 3  ª· Sessão Extraordinária cerca das 

23,15 horas. 
 
 

 
A Presidente da Assembleia de Freguesia 

 
 

 

O Primeiro Secretário Substituto da Assembleia de  Freguesia 
 
 

Reinaldo de Carvalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Segundo Secretário Substituto da Assembleia de Freguesia 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Irene Lopes 



 

 

 

     

ASSEMBLEIA  DE FREGUESIA DA MISERICÓRDIA 
 
 

Edital 03/AFM/2016 

 
 

CONVOCATÓRIA 

Nos termos do disposto nos artigos 12º e 14º da Lei nº  75/2013, de 12 de setembro, e nos artigos 2°1  e 
25º do Regimento da Assembleia de Freguesia da Misericórdia, convoco uma 1ª Reunião da 3ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia de Freguesia, para o dia 27 de julho de 2016, pelas 21h00, na Sede da 
Freguesia, com a seguinte 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

1. Autorizar a Celebração de Contratos de Delegação de Competências entre o Município 

de Lisboa e a Freguesia da Misericórdia bem como aprovar a respetiva minuta. 

 
2. Ratificar a Celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município de Lisboa, a 

Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas, o Hospital CUF - Infante 

Santo e a Junta de Freguesia da Misericórdia para a concretização do projeto "Saúde 

Porta a Porta" 

 
3. Ratificar a Celebração de Protocolo entre a Junta de Freguesia da Misericórdia e o Jardim 

Zoológico de Lisboa. 

 
4. Aprovação da 2ª Revisão Orçamental e Revisão do PPI. 

 
Nota: A Ordem de Trabalhos será precedida de um Período de "Intervenção do Público" e de um Período de "Antes 
da Ordem do Dia", de acordo com os artigos 35° e 36° do Regimento da Assembleia de Freguesia da   Misericórdia. 

 
 

Lisboa, em 20 de julho de  2016, 
 

A Presidente da AFM 
 
 

-Irene Lopes- 
 

Largo Dr. António de Sousa de Macedo 70 / 1200 -153 Lisboa I E-mail -  afm@jf-m isericordia.pt  / Telefone 213 929 800/4/5I Fax 213 929 809 
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27 DE JULHO 2016 

 
 

Nome Presente  I  Ausente 

Irene Lopes X 
João Nabais 

 
Substituído 

por 

 
Recebi o valor de 

15,27€ 

 
Assinatura 

· 

Reinaldo de Carvalho V 
Carla Almeida V 
João Alfaiate  I /  / 

V 

Carlos Victor X 

Cristina Fernandes >< 
Francisco Toscano (:;';./.., 

Duarte Menezes 
 

Eduardo Castela 
 

Ana Sara Pinto V
l'Y

"
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Ana Bela Dinis ,/ 

Vítor Fonseca ;/ ' 
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MISERICÓRDIA 
 

 

LISTA DE PRESENÇAS DO EXECUTIVO 
 

Data da Reunião da AFM: 27 de julho de  2016 
 
 
 
 
 

Nome 
 
Presente 

 
Ausente 

  

Carla Madeira \(  Substituída por: 

Alberto Bento     

Fernando Duarte    

Maria  Augusta Oliveira ;<  

Domingos Alvarez t  _J)-:.



Raquel Seixas 
 

 

 

 

De: 

Enviado: 
Para: 
Assunto: 

Raquel Seixas 

21 de julho de 2016 15:59 

Raquel Seixas 

FW: Justificação de ausência 

 
 

-----Mensagem original----- 

De: João Manuel Nabais [mailto:joaomanuelnabais@gmail.com] 

Enviada: quarta-feira, 20 de julho de 2016 23:24 

Para: mirenelopes@sapo.pt 

Assunto: Justificação de ausência 

 

 
Exma. Senhora  Presidente da  Assembleia  de Freguesia  da Misericórdia. 

 
Eu João Manuel Vida! Nabais, 1.Secretário da Mesa da Assembleia da Freguesia, nos termos dos números 1 e 2 do 

artigo 11 e do artigo 12. do Regimento, venho por este meio solicitar que me seja justificada a minha ausência que 

por motivos imperiosos da minha vida particular, irá ocorrer na sessão extraordinária da Assembleia do próximo dia 

27 do corrente. 
Sem outro assunto, termino apresentando, Os Meus Melhores Cumprimentos, João Manuel Vida! Nabais 

 
 

Enviado do meu iPad 
 
 
 
 
 

 



Carla Almeida 
 

 

 

 

De: 

Enviado: 

Para: 

Assunto: 

Carla Ribeiro 

25 de julho de 2016 10:58 
Carla Almeida 

Reenc. Assembleia de Freguesia - 27 de julho 

 
 
 
 
 
 
 

Enviado do meu dispositivo   Samsung 
 
 

-------- Mensagem original -------- 
De : carlosmvictor@gmail.com 
Data: 23/07/16 17:36 (GMT+00:00) 
Para: Carla Ribeiro <carla.ribeiro@jf-misericordia.pt > 
Assunto: Re: Assembleia de Freguesia - 27 de julho 

 
Em virtude de me encontrar ausente de Lisboa na semana do dia 27 de Julho, agradeço por favor a minha 
substituição na Assembleia de Freguesia da Misericórdia que se irá realizar no dia 27 de Julho. 

 
Melhores Cumprimentos 

Carlos Victor 

No dia 21 de julho de 2016 às 16:54, Carla Ribeiro <carla.ribeiro@ jf-misericordia.pt> escreveu: 
 
 
 

Exmos Senhores: 
 
 
 

Encarrega-me a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia, Dr.ª Irene Lopes, de enviar a 
V. Exas os documentos de suporte à Assembleia de Freguesia a realizar no dia 27 de julho pelas 21h00, na 
sede desta Autarquia. 

 
 
 

Com os melhores Cumprimentos 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

Carla Ribeiro 

 
De: 

Enviado: 

Para: 

Assunto: 

 
 

 
cristina fernandes <chlpf@netcabo.pt> 
22 de julho de 2016 13:22 

Carla Ribeiro 
RE: Assembleia de Freguesia - 27 de julho 

 
 

Boa Tarde, 

 
Pedia o favor que comunicasse à Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia que não 

vou poder estar presente na Assembleia de Freguesia do dia 27 de Julho, por me encontrar fora de Lisboa. 
Aproveito para desejar a todos e a todas boas férias e um bom  regresso. 

 
com os melhores cumprimentos 

Cristina Fernandes 

 

From: carla. r ibeiro@jf- misericordia.pt 
To:  irenelopes@mail.telepac.pt 
Subject: Assembleia de Freguesia - 27 de julho 
Date: Thu, 21 Jul 2016 15:54:08 +0000 

 
 

Exmos Senhores: 

 
Encarrega-me a Senhora Pr esi dente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia, Dr.ª Irene Lopes, de 

enviar a V. Exas os documentos de suporte à Assembleia de Freguesia a realizar no dia 27 de julho pelas 
21h00, na sede desta Autarquia. 

 
Com os melhores Cumprimentos 

 
 

M1s - 1c ; Pt>IA 
JU NTA FRE 0 UE S•I A" 

Carla Ribeiro Francisco 
Assistente Técnico 
Contabilidade  e RecursosHumanos 

Largo Dr António de Sousa de Maçedo, 70 
1200-153Lisboa 

Tel. 21 392 98 00 - Fax 21 392 98 09 
carla.ribeiro@jf-misericordia.pt 

www. jf-misericordia.pt 
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CDS-PP 

Assembleia  de Freguesia 
da Misericórdia 

 
 

Exma. Senhora 
Presidente da Assembleia de Freguesia 
da Misericórdia 
Ora. Irene Lopes 

 
 

Lisboa, 22 de Julho de 2016 
 
 

Assunto: Substituição 
 
 

Exma. Senhora, 
 

Francisco M. Toscano Magalhães e Silva, membro da Assembleia de Freguesia da 

Misericórdia pelo CDS-PP, eleito na lista da Coligação "Sentir Lisboa" (PPD/PSD,CDS- 

PP,MPT) vem, em conformidade com o disposto no artigo 78º da Lei n.º 169/ 99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro, solicitar que se proceda à 

sua substituição na sessão da Comissão Preparatória do Regimento da Assembleia da Freguesia 

da Misericórdia, convocada para as 21h00 do dia 27 de Julho de 2016. 

Pelo exposto, informa-se V. Exa. que serei substituído, ao abrigo do disposto no artigo 

79º da legislação anteriormente referida, pelo elemento candidato pelo CDS-PP, André Dória 

Nóbrega Teotónio Pereira, CC nº 6503948. 

 
Com os melhores cumprimentos. 

 

 
O Membro do CDS-PP 

 

    _:À- --- 
Francisco Toscano 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA 
 
 

Considerando que na sequência dos trabalhos em curso na Comissão para a 

Criação do Brasão da Freguesia da Misericórdia (CCBFM) se considerou ser mais 

adequado submeter a votação dos eleitores 3 propostas de Brasão que sejam 

previamente selecionadas pela Comissão, propõe-se a alteração do número de 4 

propostas, inicialmente aprovado pela Assembleia de Freguesia, para 3 

propostas. 

 
 
 

A Presidente da CCBFM 
 

(Irene Lopes) 
 
 
 
 
 

Lisboa, 27 de junho de 2016 



 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTA Nº 065/JFM/2016 
Minuta do contrato de delegação de competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia da 

Misericórdia 

Considerando  que: 
 

- A Lei 56/2012 de 8 de novembro iniciou um processo único de descentralização entre autarquias locais 

proporcionando uma articulação e cooperação cada vez maior entre o município de Lisboa e as freguesias. 

 
- Este processo que se iniciou após as últimas eleições autárquicas com a constituição dos novos órgãos 

autárquicos ao nível das freguesias e com a assunção de novas competências próprias por parte das mesmas, 

como é o caso, por exemplo, da limpeza urbana, do licenciamento e de novas competências na gestão do 

território. 

 
- A Freguesia da Misericórdia, durante o 1° semestre de 2016, realizou um levantamento técnico de algumas 

intervenções que considera prioritárias, tendo enviado para o Município essa pretensão. 

 
- No âmbito das competências atribuídas nos artigos 16.º e 33.0 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

consagrado  na  Lei  n.0   75/2013,  de  12  de  setembro,  compete  à  nomeadamente  Assembleia  Municipal  e 

Assembleia de Freguesia autorizar o órgão executivo a contratualizar a delegação de competências. 

 
Proponho: 

 
Aprovar a respetiva minuta do contrato de delegação de competências entre o Município de Lisboa e a 

Freguesia da Misericórdia, que ora se anexa e que faz parte integrante da presente proposta e o seu envio 

para a Assembleia de Freguesia para autorização. 

 
A Presidente 

 

Carla Madeira 

JUNTA DE FREGUESIA DA MISERICÓRDIA Isede: Largo Dr. António de Sousa de Macedo 7DI 1200 -153 Lisboa 

NIF: 510 833 349 f E-mail - geral@jf-misericordia.pt I Telefone 213 929 800/4/5 I Fax: 21392 98 09 

pág.! 

Reunião  de Executivo -  20/07/2016 

Deliberação: 

APROVADO- [ti 
REJEITAR - D 
MANTER NA ORDEM DE TRABALHOS - D 
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CÂMARA MUN ICIPAL DE  LISBOA 

 
 
 

Entre: 

MINUTA DE CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

MUNICÍPIO DE LISBOA, pessoa coletiva n.!! 500 051 070, na Praça do Município, concelho de 

Lisboa, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e 

adiante designada por Primeira Contratante. 

E 

FREGUESIA DA MISERICÓRDIA, pessoa coletiva n.º 510 833 349, com sede no Largo Doutor 

António de Sousa Macedo, n.º 7 D, 1200-153 Lisboa, aqui representada pela Senhora Dra. Carla 

Cristina Ferreira Madeira, na qualidade de Exma. Presidente da Junta de Freguesia da 

Misericórdia, com poderes para o ato, e adiante designada por Segunda Contratante. 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 
 

1- FUNDAMENTAÇÃO  DE DIREITO 

a) Nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, constituem atribuições do 

Município de Lisboa, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia, a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios 

do espaço público e dos equipamentos urbanos; 

b) Nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que estabeleceu o Regime Jurídico da 

Delegação de Competências dos municípios nas freguesias - artigos 116.º e seguintes -, 

determina-se que estas delegações devem ter como objetivo a promoção da coesão  

territorial, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização 

dos recursos disponíveis; 

c) O diploma supra referenciado dispõe que as referidas delegações de competências devem ser 

formalizadas mediante a celebração de contratos interadministrativos; 

d) Tais contratos, nos termos dos artigos 115.º e 122.º do mesmo diploma legal, deverão prever 

designadamente, os recursos patrimoniais e financeiros necessários e adequados ao exercício 

das competências delegadas; 

e) No âmbito das competências atribuídas nos artigos 16.º e 33.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, consagrado na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e após autorização dos 

órgãos deliberativos competentes, nomeadamente Assembleia Municipal e Assembleia de 

Freguesia, o Município de Lisboa e a Freguesia da Misericórdia pretendem contratualizar a 

delegação de competências subjacente; 

f) A presente contratualização respeita os princípios gerais consagrados no artigo 121.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, entre outros, a prossecução do interesse público e 

necessidade e suficiência de recursos; 
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g) Segundo o quadro legal supra referenciado, e ainda atento o espírito da Recomendação n.º 

1/54, aprovada em Assembleia Municipal, em 27 de Janeiro de 2015, a presente delegação de 

competências foi instruída com os estudos previstos no n.º 3 do artigo 115.º da Lei  

n.º75/2013, de 12 de Setembro; 

h) Neste contexto, foram elaborados pelos serviços municipais os estudos necessários, como 

previsto pelos dispositivos legais supracitados; 

i) Tendo por desiderato uma clara e transparente definição da presente delegação de 

competências, o presente contrato subsume-se nas disposições conjugadas nos artigos 116.º 

a 123 .º, e suas legais remissões, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos 

princípios gerais da atividade administrativa consagrados no Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

 
li- FUNDAMENTAÇÃO  DE FACTO 

a) Foi autorizada a celebração do presente contrato de delegação de competências entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Misericórdia, por deliberação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea k) do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; 

b) No âmbito da incumbência da Assembleia Municipal, nos termos legais supra referidos, 

dever-se-á, também, promover toda a informação que permita o seu acompanhamento na 

periocidade acordada do processo de delegação de competências subjacente; 

c) A Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, com as alterações constantes da Lei n.º 85/2015, de 7 

de agosto, estabeleceu a reorganização administrativa da cidade de Lisboa, atribuiu 

competências próprias às Juntas de Freguesia nomeadamente na manutenção do espaço 

público; 

d) A Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia da Misericórdia consideram de 

interesse mútuo e prioritário a requalificação dos espaços públicos, nomeadamente melhoria 

das condições viárias e pedonais, criando melhores condições de segurança e salubridade; 

e) A referida intervenção pela sua natureza e características, não assume a dimensão de 

conservação e manutenção mas de beneficiação, atenta a finalidade de recuperação 

profunda de pavimentos pedonais e gestão de equipamentos; 

f) A intervenção em causa, integra as competências materiais da Câmara Municipal, 

designadamente, recuperação profunda de pavimentos pedonais, a consubstanciada na 

alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não estando pois 

prevista no disposto no artigo 12.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, com a redação  

dada pela Lei n.º 85/2015, de 7 de agosto - Reorganização Administrativa de Lisboa. 
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É celebrado o presente contrato de delegação de competências, nos termos e para os efeitos 

previstos nos artigos 116.º e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Competências, 

aprovado pela alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e publicado 

em Anexo I à mesma Lei, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

SEÇÃO 1 
 

DELEGAÇÃO  DE COMPETÊNCIAS 
 
 

Cláusula 1.l! 
 

Objetivo da delegação de competências 
 

1. O presente contrato de delegação de competências tem como objetivo: 

a) No âmbito do espaço público e equipamentos urbanos; 

i. Requalificação de pavimentos viários e pedonais; 
 

ii. Criação de condições de segurança e salubridade em percurso pedonal 
 

iii. Melhoria da acessibilidade pedonal. 
 
 

Cláusula 2,l! 
 

Objeto contratual 
 

Pelo presente contrato, a Primeira Contratante delega na Segunda Contratante as competências 

previstas na cláusula 3.ª, do Capítulo I e no Capítulo 11, ambos do presente contrato, incluindo 

peças escritas e desenhadas anexas ao mesmo, que contêm a localização e áreas a intervencionar. 

 

 
Cláusula 3.ª 

Competências da Segunda Contratante 

No exercício das competências delegadas pelo presente Contrato, competirá à Segunda 

Contratante: 

a) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições ora contratadas, 

bem como a execução pontual das intervenções assumidas; 
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b) Informar por escrito a Primeira Contratante sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto  imputável  a  

terceiros, a fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu 

alcance; 

e) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe 

sejam imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos de manutenção sejam 

sofridos por terceiros, em consequência do seu modo de execução, da atuação dos 

funcionários e, do deficiente comportamento ou da falta de segurança, de materiais e 

equipamentos; 

d) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do 

presente contrato pelo seu pessoal, quer aqueles sejam de natureza humana ou material, 

devendo reparar com urgência e, à sua custa, os danos que por ventura ocorram. 

Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Serviço 

Responsável, para que seja registada; 

e) Realizar o objeto do presente contrato previstos sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas, de acordo com os trabalhos de manutenção necessários, e que serão da 

responsabilidade da Primeira Contratante; 

D Cooperar com a Primeira Contratante no acompanhamento e  controlo  do  exato  e 

pontual cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias  

à sua boa execução; 

g) Apresentar relatórios mensais de progresso de execução dos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do objeto do presente  contrato; 

h) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados   pela 

Primeira Contratante no âmbito do presente  contrato; 

i) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos 

aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 
 

 
Cláusula 4,!! 

 
Competências da Primeira Contratante 

No âmbito do presente contrato, competirá à Primeira Contratante : 

a) Prestar todo o apoio técnico necessário na elaboração dos procedimentos administrativos 

necessários à realização dos trabalhos objeto do presente Contrato; 

b) Acompanhar os trabalhos, mediantes relatórios, informações e elementos facultados pela 
Segunda Contratante. 
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SEÇÃO 2 
 

CONTROLO  E OUTRAS  DISPOSIÇÕES 
 
 

Cláusula 5)! 

Auditoria 

1. Os trabalhos/intervenções objeto  do presente  Contrato  ficam sujeitas a auditoria, a   realizar 

pelo Departamento de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Lisboa, devendo a Segunda 

Contratante disponibilizar toda a informação e documentação julgada adequada e oportuna para 

o efeito. 

2. A execução do presente Contrato será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelos 

respetivos serviços municipais que, para o efeito, podem promover reuniões conjuntas com a 

Junta de Freguesia e realizar visitas ao local objeto do presente Contrato . 

 

 
Cláusula 6.!! 

 
Modificação, Revogação e Resolução 

 
1. O presente Contrato pode ser modificado ou revogado, a qualquer tempo, por acordo entre as 

partes. 

2. O presente Contrato pode ser modificado unilateralmente por qualquer uma das partes com 

fundamento invocado em razões de interesse público ou a alteração anormal e imprevisível das 

circunstâncias, nos termos legalmente aplicáveis, devendo a modificação revestir a forma escrita. 

3. O presente Contrato pode ser resolvido por qualquer uma das partes, nos seguintes casos: 
 

a) Por incumprimento definitivo por facto imputável a um dos Contratantes; 
 

b) Por razões de interesse público devidamente fundamentado ou alteração anormal e 

imprevisível das circunstâ ncias. 

 
 

CAPÍTULO li 

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
 

SEÇÃO 1 
 

COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DAS ESTRUTURA DE PROXIMIDADE 
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Cláusula 7.ª 
Competências delegadas na Segunda Contratante 

 

1. No exercício das competências delegadas pelo presente Contrato, competirá, ainda, à Segunda 

Contratante: 

a) No âmbito da intervenção 1: Requalificação da Rua de Manuel Bernardes 

A obra a realizar procura dignificar a imagem urbana da rua, respeitando a memória do local. 
Pretende efetuar-se o arranque da calçada grossa em cubos de granito, o reperfilamento, a 
repavimentação em betuminoso e a execução do sistema de drenagem superficial, numa área de 
aproximadamente 935m2. 

Com esta intervenção, a Segunda Contratante deverá: 

i. Criar melhores condições de circulação pedonal e automóvel, a realizar nos locais 

identificados na alínea a}, melhor identificados nas peças escritas, constantes do anexo 1 - 

UCT 1, e nas condições que sejam definidas pela Primeira Contratante, em 

desenvolvimento do presente contrato; 

ii. Proceder à elaboração do Projeto de execução necessários e ao lançamento dos 

procedimentos com vista à abertura dos concursos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização dos trabalhos objeto do presente Contrato, bem como às 

respetivas adjudicações e celebração de contratos; 

iii. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pela Primeira Contratante, e à 

execução dos trabalhos definidos no número seguinte, independentemente de ser 

realizada por meios próprios ou subcontratados. 

iv. No âmbito da competência prevista na alínea a) serão executados, nomeadamente, os 

seguintes trabalhos: 

1) Arranque de pavimentos em calçada grossa em cubos de granito, incluindo reposição 
da camada de fundação e todos os trabalhos complementares e transporte a vazadouro 
dos produtos sobrantes; 

2) Preparação, nivelamento, compactação da caixa de pavimento, reperfilamento, 
regularização das camadas de fundação, regularização e desgaste e repavimentação em 
betuminoso, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos complementares e 
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes; 

3) Levantamento e reposição nas condições e características iniciais do pavimento da 
berma da estrada, incluindo camadas de fundação, restabelecimento dos acessos e 
todos os trabalhos e materiais necessários e transporte a vazadouro dos produtos 
sobrantes; 

4) Execução do sistema de drenagem superficial e articulação com a Divisão de 
Saneamento para avaliar necessidade de deslocamento de eventuais sumidouros no 
local. 
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Nessa medida, o espaço público em causa está devidamente identificado no Anexo 1 - UCT 1, 

constante no dossier, incluindo as peças escritas e desenhadas. 

 
 
 

b) No âmbito da intervenção 2: Requalificação da Rua dos Prazeres 

A obra a realizar procura dignificar a imagem urbana da rua, respeitando a memória do local. 
Pretende efetuar-se a fresagem e repavimentação em betuminoso do arruamento, numa área de 

aproximadamente 875m2
. 

A Segunda Contratante deverá: 
i. Proceder à requalificação da Rua dos Prazeres, a realizar nos locais melhor identificados 

nas peças escritas, constante do anexo 1 - UCT 2, e nas condições que sejam definidas pela 
Primeira Contratante,  em desenvolvimento do presente contrato; 

ii. Proceder à elaboração do projecto de execução e após validação do mesmo pela Primeira 

Contratante, proceder à elaboração dos procedimentos com vista à  abertura  dos 

concursos ou procedimentos administrativos necessários à realização dos trabalhos objeto 

do presente Contrato, bem como às respetivas adjudicações e celebração de contratos; 

iii. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pela Primeira Contratante, e à 

execução dos trabalhos definidos no número seguinte, independentemente de ser 

realizada por meios próprios ou subcontratados; 

iv. No âmbito da competência prevista na alínea b) serão executados, nomeadamente, os 

seguintes trabalhos: 

1) Fresagem do pavimento existente, transporte de sobrantes a vazadouro e aplicação de 
camada de desgaste em betuminoso, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos 
necessários; 

2) Levantamento e reposição nas condições e características iniciais do pavimento da 
berma da estrada, incluindo camadas de fundação, restabelecimento de acessos e 
todos os trabalhos e materiais necessários e transporte a vazadouro dos produtos 
sobrantes. 

 
 

Nessa medida, o espaço público em causa está devidamente identificado no Anexo 1 - UCT 2, 

constante no dossier, incluindo as peças escritas e desenhadas. 

 
 
 

c) No âmbito da intervenção 3: Requalificação da Rua Cruz dos Poiais 
 

A obra a realizar procura dignificar a imagem urbana da rua, respeitando a memória do local. 

Pretende efectuar-se o reperfilamento e repavimentação em betuminoso do arruamento, numa 

área de 1.200m •2 
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A Segunda Contratante deverá: 

i. Proceder à requalificação da Rua Cruz dos Poiais, a realizar nos locais melhor identificados 
nas peças escritas, constante do anexo 1 - UCT 3, e nas condições que sejam definidas pela 
Primeira  Contratante,  em desenvolvimento do presente contrato; 

ii. Proceder à elaboração do projecto de execução e após validação do mesmo pela Primeira 

Contratante, proceder à elaboração dos procedimentos com vista à  abertura  dos 

concursos ou procedimentos administrativos necessários à realização dos trabalhos objeto 

do presente Contrato, bem como às respetivas adjudicações e celebração de contratos; 

iii. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pela Primeira Contratante, e à 

execução dos trabalhos definidos no número seguinte, independentemente de  ser 

realizada por meios próprios ou subcontratados. 

iv. No âmbito da competência prevista na alínea c) serão executados, nomeadamente, os 

seguintes trabalhos: 

1) Arranque de pavimentos em calçada grossa de cubos de granito, incluindo reposição de 
camada de fundação e todos os trabalhos complementares e transporte a vazadouro 
dos produtos sobrantes; 

2) Preparação, nivelamento, compactação da caixa de pavimento, reperfilamento, 
reposição das camadas de fundação, regularização e desgaste e repavimentação em 
betuminoso, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos complementares e 
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes; 

3) Levantamento e reposição nas condições e características iniciais do pavimento da 
berma da estrada, incluindo camadas de fundação, restabelecimento de acessos e 
todos os trabalhos e materiais necessários e transporte a vazadouro dos produtos 
sobrantes. 

 
 

Nessa medida, o espaço público em causa está devidamente identificado no Anexo 1 - UCT 3, 

constante no dossier, incluindo as peças escritas e desenhadas. 

 
 
 

d) No âmbito da intervenção 4: Requalificação da Rua da Silva 

A obra a realizar procura dignificar a imagem urbana da rua, respeitando a memória do local. 

Pretende-se efectuar a fresagem e repavimentação em betuminoso, numa área de 275m 2
• 

A Segunda Contratante deverá: 

i. Proceder à requalificação deste arruamento, a realizar nos locais melhor identificados nas 

peças escritas, constantes do anexo 1 - UCT 4, e nas condições que sejam definidas pela 

Primeira Contratante,  em desenvolvimento do presente  contrato; 
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ii. Proceder à elaboração do projecto de execução e após validação do mesmo pela Primeira 

Contratante, proceder à elaboração dos procedimentos com vista  à  abertura  dos 

concursos ou procedimentos administrativos necessários à realização dos trabalhos objeto 

do presente Contrato, bem como às respetivas adjudicações e celebração de contratos; 

 
iii. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pela Primeira Contratante, e à 

execução dos trabalhos definidos no número seguinte, independentemente de ser  

realizada por meios próprios ou subcontratados; 

iv. No âmbito da competência prevista na alínea d) serão executados, nomeadamente, os 

seguintes trabalhos: 

1) Fresagem do pavimento existente, transporte de sobrantes a vazadouro e aplicação de 
camada de desgaste em betuminoso, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos 
necessários; 

2) Levantamento e reposição nas condições e características iniciais do pavimento da 
berma da estrada, incluindo camadas de fundação, restabelecimento dos acessos e 
todos os trabalhos e materiais necessários e transporte a vazadouro dos produtos 
sobrantes. 

 

Nessa medida, o espaço público em causa está devidamente identificado no Anexo 1 - UCT 4, 

constante no dossier, incluindo as peças escritas e desenhadas. 

 

 
e) No âmbito da intervenção 5: Requalificação da Rua dos Mastros 

A obra a realizar procura dignificar a imagem urbana da rua, respeitando a memória do local. 
Pretende efectuar-se a fresagem e repavimentação em betuminoso do arruamento, numa área de 
305m 2

• 

i. Proceder à requalificação da Rua dos Mastros, a realizar nos locais melhor identificados 

nas peças escritas e desenhadas, constantes do anexo 1 - UCT 5, e nas condições que 

sejam definidas pela Primeira Contratante, em desenvolvimento do presente  contrato; 

ii. Proceder à elaboração do projecto de execução e após validação do mesmo pela Primeira 

Contratante, proceder à elaboração dos procedimentos com vista  à  abertura  dos 

concursos ou procedimentos administrativos necessários à realização dos trabalhos objeto 

do presente Contrato, bem como às respetivas adjudicações e celebração de contratos; 

iii. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pela Primeira Contratante, e à 

execução dos trabalhos definidos no número seguinte, independentemente de ser 

realizada por meios próprios ou subcontratados; 

iv. No âmbito da competência prevista na alínea e) serão executados, nomeadamente, os 

seguintes trabalhos: 
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1) Fresagem do pavimento existente, transporte de sobrantes a vazadouro e aplicação de 

camada de desgaste em betuminoso, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos 

necessários; 

2) Levantamento e reposição nas condições e características iniciais do pavimento da 

berma da estrada, incluindo camadas de fundação, restabelecimento dos acessos e 

todos os trabalhos e materiais necessários e transporte a vazadouros dos produtos 

sobrantes . 

 

Nessa medida, o espaço público em causa está devidamente identificado no Anexo 1 - UCT 5, 

constante  no dossier, incluindo  as peças escritas e desenhadas. 

 
 
 

f) No âmbito da intervenção 6: Renovação do Antigo Mercado do Bairro Alto 

O Mercado Municipal do Bairro Alto encontra-se actualmente desativado e em avançado estado 

de degradação, nomeadamente, devido ao mau estado de conservação da respetiva cobertura. 

A presente proposta intervenção procura dar resposta à necessidade de espaços na área da 

freguesia, apresentando -se este antigo mercado como um espaço central e disponível na 

freguesia que poderá receber diversas ocupações multidisciplinares, desde workshops, oficinas e 

ateliês, entre outros. 

A proposta de intervenção pretende ser o mais simples e generalista possível, para que o espaço 
possa ser facilmente adaptado ao que se pretender no moment o. Desta forma a intervenção 
propõe trabalhos que vão desde a substituição da cobertura, limpeza geral, isolamento, pinturas e 
remoção de grafit is, renovação da instalação eléctrica, substituição de loiças sanitárias, à melhoria 

da iluminação natural, numa área de aproximadamente 378 m2
: 

 
i. Proceder à Renovação do Mercado do Bairro Alto, resolver as questões de falta de espaços 

disponíveis para diversos fins, a realizar no locais melhor identificados nas peças escritas e 

desenhadas, constante do anexo 1 - UCT 6, e nas condições que sejam  definidas  pela 

Primeira  Contratante,  em  desenvolvimento  do  presente contrato; 

ii. Proceder à elaboração do projecto de execução e após validação do mesmo pela Primeira 

Contratante, proceder à elaboração dos procedimentos com vista  à  abertura  dos 

concursos ou procedimentos administrativos necessários à realização dos trabalhos objeto 

do presente Contrato, bem como às respetivas adjudicações e celebração de contratos; 

iii. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pela Primeira Contratante, e à 

execução dos trabalhos definidos no número seguinte, independentemente de  ser 

realizada por meios próprios ou subcontratados; 

iv. No âmbito da competência prevista na alínea f) serão executados, nomeadamente, os 

seguintes trabalhos: 

1) Desmonte e transporte a vazadouro de toda a cobertura existente; 

2) Abertura de Rasgos, para implementação de cablagem eléctrica; 
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3) Fornecimento e colocação de aglomerado negro de cortiça de 80mm nas paredes para 
isolamento térmico bem como todos os trabalhos necessários; 

4) Lavagem a alta pressão de todos os pavimentos cerâmicos e betumagem; 

5) Fornecimento e instalação de toda a cablagem eléctrica, modificação das boxes para 
corrente trifásica, tomadas, instalação de quadros eléctricos por cada espaço definido 
conforme o pretendido, fornecimento e colocação de todos os pontos de luz; 

6) Fornecimento e colocação de loiças sanitárias nas casas de banho masculina e feminina 
bem como a substituição da canalização e todos os trabalhos incluídos; 

7) Fornecimento e colocação de cobertura em telha Sandwich e todos os acabamentos 
necessários; 

8) Manutenção, reparação e pintura das portas de acesso exterior bem como interior; 

9) Manutenção, reparação e pintura das janelas (incluindo todos os vãos existentes), 
limpeza de vidros e substituição de vidros partidos; 

10) Manutenção, reparação e pintura de paredes exteriores à cor existente e lavagem a 
jacto de água de paramentos exteriores revestidos a pedra mármore (remoção grafitis), 
incluindo escovagem, se necessário e todos os trabalhos complementares; 

11) Revisão do sistema de drenagem de águas pluviais e articulação com a Divisão de 
Saneamento para avaliar necessidade de deslocamento ou de criação de eventuais 
sumidouros no local. 

 

Nessa medida, o espaço público em causa está devidamente identificado no Anexo 1 - UCT 6, 

constante no dossier, incluindo as peças escritas e desenhadas. 

 

 
Cláusula 8J! 

 
Competências da Primeira Contratante 

1. No âmbito do presente contrato, ainda, competirá à Primeira  Contratante: 
 

a) No âmbito da intervenção 1: Requalificação da Rua de Manuel Bernardes 

i. Proceder à elaboração e entrega à Segunda Contratante do Programa Preliminar 

necessário à execução do objeto do presente Contrato e respetivos procedimentos 

administrativos; 

ii. Prestar o apoio técnico, no âmbito da execução das obras, sempre que a Segunda 

Contratante necessite ou solicite; 

iii. Acompanhar   a  execução  dos  trabalhos  previstos  na  cláusula  anterior  mediante     a 

apreciação dos   relatórios,    informações   e   elementos facultados pela  Segunda 

Contratante. 
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b) No âmbito da intervenção 2: Requalificação da Rua dos Prazeres 
 

i. Proceder à elaboração e entrega à Segunda Contratante do Programa Preliminar 

necessário à execução do objeto do presente Contrato e respetivos procedimentos 

administrativos; 

ii. Prestar o apoio técnico, no âmbito da execução das obras, sempre que a Segunda 

Contratante necessite ou solicite; 

iii. Acompanhar a execução dos trabalhos previstos na cláusula anterior mediante a 

apreciação dos relatórios, informações e elementos facultados  pela  Segunda 

Contratante. 

 
 
 

c) No âmbito da intervenção 3: Requalificação da Rua Cruz dos Poiais 

i. Proceder à elaboração e entrega à Segunda Contratante do Programa Preliminar 

necessário à execução do objeto do presente Contrato e respetivos procedimentos 

administrativos; 

ii. Prestar o apoio técnico, no âmbito da execução das obras, sempre que a Segunda 

Contratante necessite ou solicite; 

iii. Acompanhar a execução dos trabalhos previstos na cláusula anterior mediante a 

apreciação dos relatórios, informações e elementos facultados pela  Segunda 

Contratante. 

 
 

d}No âmbito da intervenção 4: Requalificação da Rua da Silva 
 

i. Proceder à elaboração e entrega à Segunda Contratante do Programa Preliminar 

necessário à execução do objeto do presente Contrato e respetivos procedimentos 

administrativos; 

ii. Prestar o apoio técnico, no âmbito da execução das obras, sempre que a Segunda 

Contratante necessite ou solicite; 

iii. Acompanhar a execução dos trabalhos previstos na cláusula anterior mediante a 

apreciação dos relatórios, informações e elementos facultados pela Segunda  

Contratante. 
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e) No âmbito da intervenção 5: Requalificação da Rua dos Mastros 

i. Proceder à elaboração e entrega à Segunda Contratante do Programa Preliminar 

necessário à execução do objeto do presente Contrato e respetivos procedimentos 

administrativos; 

ii. Prestar o apoio técnico, no âmbito da execução das obras, sempre que a Segunda 

Contratante necessite ou solicite; 

iii. Acompanhar a execução dos trabalhos previstos na cláusula anterior mediante a 

apreciação dos relatórios, informações e elementos  facultados  pela  Segunda 

Contratante. 

 
 

f) No âmbito da intervenção 6: Renovação do Antigo Mercado do Bairro  Alto 

 
i. Proceder à elaboração e entrega à Segunda Contratante do Programa Preliminar 

necessário à execução do objeto do presente Contrato e respetivos procedimentos 

administrativos; 

ii. Prestar o apoio técnico, no âmbito da execução das obras, sempre que a Segunda 

Contratante necessite ou solicite; 

iii. Acompanhar a execução dos trabalhos previstos na cláusula anterior mediante a 

apreciação dos relatórios, informações e elementos  facultados  pela  Segunda 

Contratante. 

 
 

 
Cláusula 9.i! 

 
Imputação dos Recursos Financeiros 

1. Os recursos financeiros necessários ao exercício das competências delegadas, de acordo com 

presente Contrato, são os seguintes: 

a) No âmbito da intervenção 1: Reordenamento de Estacionamento na Rua de  Manuel  

Bernardes 

i. O montante é de€  75 000,00 (setenta e cinco mil euros). 

ii. Os recursos financeiros serão transferidos para a Segunda Contratante em duas 

prestações: 

a. 1.ªprestação: no montante de€ 45 000,00 (quarenta e cinco mil euros) equivalente a 

60% do total, aquando da celebração do presente contrato; 
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b. 2.ªprestação: no montante de€ 30 000,00 (trinta mil euros) equivalente a 40% do total,  

no primeiro trimestre de 2017 e com a conclusão da  obra. 

 
 

b}No âmbito da intervenção  2: Requalificação da Rua dos Prazeres 

i. O montante é de€ 50 880,00 (cinquenta mil, oitocentos e oitenta euros). 

ii. Os recursos financeiros serão transferidos para a Segunda Contratante em  duas 

prestações: 

a. 1ª Prestação: no montante de € 30 528,00 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito euros) 

equivalente a 60% do total, aquando da celebração do presente contrato; 

b. 2ª Prestação: no montante de € 20 352,00 (vinte mil, trezentos e cinquenta e dois euros) 

equivalente a 40% do total, no primeiro trimestre de 2017 e com a conclusão  da  obra. 

 

c) No âmbito da intervenção 3: Requalificação da Rua da Cruz dos Poiais 

i. O montante é de€ 95 400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos euros). 

ii. Os recursos financeiros serão transferidos para a Segunda Contratante em  duas 

prestações: 

a. 1!! Prestação: no montante de € 57 240,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta 

euros) equivalente  a 60% do total, aquando da celebração  do presente contrato; 

b. 2!! Prestação: no montante de € 38 160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta euros) 

equivalente a 40% do total, no primeiro trimestre de 2017 e com a conclusão da   obra. 

 

d) No âmbito da intervenção 4: Requalificação da Rua da  Silva 

i. O montante é de€  22 260,00 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta euros). 

ii. Os recursos financeiros serão transferidos para a Segunda Contratante  em  duas 

prestações: 

a. 1.!! Prestação: no montante de € 13 356,00 (treze mil trezentos e  cinquenta  e  seis 

euros) equivalente  a 60% do total, aquando da celebração do presente  contrato; 

b. 2,!!prestação: no montante de € 8 904,00 (oito mil, novecentos e quatro euros) 

equivalente  a 40% do total, no primeiro trimestre de 2017 e com a conclusão da  obra. 
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e) No âmbito da intervenção 5: Requalificação de Rua dos  Mastros 

i. O montante é de€  29 415,00 (vinte e nove mil, quatrocentos  e quinze euros). 

ii. Os recursos financeiros serão transferidos para a Segunda Contratante em  duas 

prestações: 

a. 1ª Prestação: no montante de € 17 649,00 (dezassete mil, seiscentos e quarenta  e  nove 

euros) equivalente a 60% do total, aquando da celebração do presente  contrato; 

b. 2ª Prestação: no montante de € 11 766,00 (onze mil, setecentos e sessenta e seis  

euros) equivalente a 40% do total, no primeiro trimestre de 2017 e com a conclusão da 

obra. 

 

f) No âmbito da intervenção  6: Renovação do Mercado do Bairro  Alto 

i. O montante é de€ 94 809,51 (noventa e quatro mil, oitocentos e nove euros e cinquenta e 

um cênti mos). 

ii. Os recursos financeiros serão transferidos para a Segunda Contratante em  duas 

prestações: 

a. 1ª Prestação: no montante de€ 56 885,71 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e 

cinco euros e setenta e um cêntimos) equivalente a 60% do total, aquando  da  

celebração  do presente contrato; 

b. 2ª Prestação: no montante de € 37 923,80 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e três 

euros e oitenta cêntimos) equivalente a 40% do total, no primeiro trimestre de 2017 e 

com a conclusão da obra. 

 

2. A transferência das verbas respeitantes à segunda prestaçã o, identificadas no número 

anterior, poderá ser antecipada, desde que a obra seja concluída e sejam apresentados todos 

os comprovativos de despesa. 

 
 

 
CAPÍTULO Ili 

 
SEÇÃO 2 
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COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE PEDONAL 
 

 
Cláusula 10.l! 

 
Competências delegadas na Segunda Contratante 

No exercício das competências delegadas pelo presente Contrato, competirá à Segunda 

Contratante: 

a) No âmbito da intervenção: obras de promoção da acessibilidade pedonal e segurança 

em passagens de peões de superfície: 

i. lntervencionar um número não inferior a 30 (trinta} passagens, incluindo 

ambos os seus extremos bem como, quando existam, os respetivos refúgios 

intermédios; 

ii. Selecionar as passagens de peões a intervencionar, as quais deverão ser 

previamente aprovadas pela CML; 

iii. Apresentar, previamente, à CML, para aprovação,  uma  proposta  detalhada 

com a intervenção a efetuar em cada uma das passagens de peões 

selecionadas, que seja compatível, nomeadamente, com as especificações 

técnicas constantes dos Anexos ao presente  contrato  relativos  à 

Acessibilidade Pedonal, e com as orientações da CML em matéria de 

revestimento de piso para peões, sinalização de trânsito e acalmia de tráfego,  

e que forneça o detalhe necessário à execução em obra; 

iv. Promover,  na qualidade  de entidade adjudicante, os procedimentos com vista 

à abertura do concurso público ou procedimento administrativo necessário à 

realização das obras objeto do presente contrato, incluindo a elaboração dos 

elementos necessários à validação da solução e à execução em obra, bem 

como à respectiva adjudicação e celebração de contrato, nos termos legais 

aplicáveis, bem como o estrito cumprimento  das especificações e dos termos  

e condições, técnicos, jurídicos e orçamentais, previstos nos Anexos ao 

presente  contrato; 

v. Praticar todos os atos necessários à condução do procedimento referido na 

alínea anterior; 
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vi. Promover e fiscalizar, na qualidade de dono de obra, a execução  da 

intervenção objeto do presente contrato, em estrito cumprimento das 

especificações de projeto e dos termos e condições, técnicos, jurídicos e 

orçamentais, previstos nos Anexos ao presente  contrato; 

vii. Promover todas as ações que venham a ser apontadas como necessárias pela 

Equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal da CML, se estiver em causa o 

incumprimento de normas legais e regulamentares de acessibilidade ou de 

segurança, ou de normas técnicas definidas pelos Modelos do Plano de 

Acessibilidade Pedonal; 

viii. Lançar o procedimento referido em ponto iv. No prazo máximo de 60 

(sessenta) dias úteis a contar da data da recepção da verba definida para este 

efeito no presente contrato; 

ix. Concluir todos os trabalhos no prazo máximo de 1 (um) ano a contar da data  

da recepção da verba definida para este efeito no presente  contrato; 

x. Indicar no prazo de 15 dias após a assinatura do presente contrato o 

interlocutor que, no âmbito da execução do presente Contrato  na  parte  

relativa ao Plano de Acessibilidade Pedonal, assegurará a articulação com a 

CML. 

 
 

 
Cláusula lV! 

Competências da Primeira  Contratante 

1. No âmbito do presente contrato competirá à Primeira   Contratante: 

a) No âmbito da intervenção: obras de promoção da acessibilidade pedonal e segurança em 

passagens de peões de superfície: 

i. Quando solicitado pela Segunda Contratante, desenvolver elementos previstos  na 

ponto Ili. Da alínea a) da cláusula anterior, onde esteja em causa a intervenção  

em locais de especial complexidade ou perigosidade, e quando a elaboração 

desses elementos exija competências e recursos técnicos de que a Segunda 

Contratante  não disponha; 

ii. Acompanhar, e onde necessário analisar e aprovar, a execução dos trabalhos 

previstos na cláusula anterior mediante a apreciação dos relatórios, propostas, 

informações e elementos facultados pela Segunda Contratante; 
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iii. Remeter à Assembleia Municipal os relatórios de execução do presente contrato 

na parte relativa ao Plano de Acessibilidade Pedonal, de acordo com a 

Recomendação n.º 3/77; 

iv. Indicar, no prazo de 15 dias após a assinatura do  presente  Contrato,  o 

interlocutor que, no âmbito da execução  do presente  Contrato  na parte  relativa 

ao Plano de Acessibilidade Pedonal, assegurará a articulação com a Segunda 

Contratante; 

v. Manter atualizadas e otimizadas, através da Equipa do Plano de Acessibilidade 

Pedonal, as ferramentas de trabalho desenvolvidas no âmbito do Plano de 

Acessibilidade Pedonal, designadamente o Modelo de Passagem de Peões (Acção 

VP 25) e o Modelo de Caderno de Encargos para Obras de Acessibilidade Pedonal 

na Via Pública (Acção VP 04), incluindo os respectivos Pormenores Tipo e 

Condições Técnicas Especiais, reservando-se o direito de, em função  de 

obrigações legais ou regulamentares, ou de necessidades funcionais, operacionais 

ou técnicas, corrigir, melhorar, actualizar ou de alguma forma  alterar  os  

elementos referidos acima, sem que tal implique a transferência de montantes 

adicionais no âmbito do presente  Contrato. 

 
 

 
Cláusula 12.i! 

 
Imputação dos Recursos Financeiros 

 

1. Os recursos financeiros necessários ao exercício das competências delegadas, de acordo com 

o presente contrato, são os seguintes: 

a) No âmbito da intervenção: 
 

i. O montante total de€  150.000 (cento e cinquenta  mil euros). 

ii. Os recursos financeiros serão transferidos para a Segunda Contratante em duas 

prestações: 

a. li! Prestação:  no montante de € 90.000,00 (noventa mil euros), equivalente    a 

60% do total , aquando da celebração do presente contrato; 

b. 21! Prestação: no montante de€ 60.000,00 (sessenta mil euros), equivalente a 

40% do total,  no 1º trimestre de 2017 e com a conclusão da obra. 
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2. A transferência das verbas respeitantes à segunda prestação, identificadas no número anterior, 

poderá ser antecipada, desde que a obra seja concluída e sejam apresentados todos os 

comprovativos de despesa. 

 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
 

Cláusula 13.l! 
 

Anexos 
 

Fazem parte integrante do presente contrato, para todos os efeitos, as peças escritas e 

desenhadas anexas, identificadas como Anexos. 

 

 
Cláusula 14.!! 

 
Entrada em vigor e Período de vigência 

 
1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura pelas Partes. 

 
2. O período de vigência do contrato será coincidente com a duração do mandato da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

 
 
 
 

O presente Contrato é feito em duplicado, ficando um exemplar na posse de cada uma das Partes. 
 

 
Paços do Concelho de Lisboa,  de 2016. 

 

 
A Primeira Contratante, 

 
O Presidente 

 
 

Fernando Medina 
 
 

A Segunda Contratante, 
 

A Presidente da Junta de Freguesia 
 
 

Carla Cristina Ferreira Madeira 
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1.2.2.1..2 A repartição de encargos para os anos de 2016 e 2017 com os 

seguintes  montantes: 

2016 - € 90.000,00 (noventa mil euros); 

2017 - € 60.000,00 (sessenta mil euros). 
 

Todas as verbas supracitadas têm enquadramento orçamental na orgânica L02.00, Rúbrica 
Económica 08.05.01.01.01, Ação Plano A4.P002.15. 

 
 

2. Aprovar a respetiva minuta do contrato de delegação de competências entre o 

Município de Lisboa e a Freguesia da Misericórdia, que ora se anexa e que faz parte 

integrante da presente proposta. 

 
 
 

 
Lisboa, 

 
O Presidente 

 
 
 

Fernando Medina 



 

 

 

o i)IA 
FRElõUESIA 

 
 
 
 

Exma. Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia 
 
 
 

Sem prejuízo das demais competências legais e de acordo com o disposto no artigo 9.Q NQ 1, alíneas 
f) h), i), j) da Lei 75/2013 compete à assembleia de freguesia, aprovar os regulamentos externos; 

autorizar a celebração de protocolos de delegação de tarefas administrativas entre a junta de 
freguesia e as organizações de moradores; autorizar a celebração de protocolos com instituições 
públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da 
freguesia, designadamente quando os equipamentos envolvidos sejam propriedade da freguesia e se 
salvaguarde a sua utilização pela comunidade local bem como autorizar a freguesia a estabelecer 
formas de cooperação com entidades públicas ou privadas; sob proposta da Junta de Freguesia; 

Assim dando cumprimento ao disposto no artigo 16Q, nQl alíneas h), k), 1), m) e n), submetemos para 

ratificação os protocolos e regulamentos abaixo identificados para que possam ser apreciados e 
votados  favoravelmente no  órgão competente. 

 
 

Protocolos 
 

•!• Protocolo de Colaboração entre o Município de Lisboa, a Associação de Estudantes da 

Faculdade de Ciências Medicas, o Hospital CUF - Infante Santo e a Junta de Freguesia da 
Misericórdia para a concretização do projeto "Saúde Porta a  Porta" 

 
•!• Protocolo entre a Junta de Freguesia da Misericórdia e o Jardim Zoológico de Lisboa. 

 

 
Cordiais Cumprimentos, 

 
 
 

 
A Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MISERICÓRDIA ! sede : Largo Dr. António de Sousa de Macedo 7DI 1200-153 Lisboa 
 

NIF: 510  833  349 I E-mail -  geral@jf-misericordia.pt I Telefone 213  929 800/4/5I Fax: 21392 98 09 

pág.] 

 

(Carla Madeira) 
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PROTOCOLO  DE COLABORAÇÃO 

 
Projeto Saúde Porta a Porta 

 
 
 

Considerando que: 
 

 
1. A problemática do envelhecimento da população constitui uma importante oportunidade 

de desenvolvimento social, uma vez que uma sociedade que possui mais cidadãos em 
idadesavançadas se encontra perante o desafio de repensar as suas estruturas sociais. 

 

2. As Politicas Sociais da Câmara Municipal de Lisboa procuram fomentar o 
desenvolvimento de ações mais próximas dos cidadãos idosos, capacitadoras da sua 
autonomia e independência, acessíveis e sensíveis às suas necessidades, que 
permitam minimizar custos, evitar dependências, humanizar os cuidados e ajustar-se à 
diversidade que caracteriza o envelhecimento da população. 

 

3. Sabemos da existência de casos de idosos isolados em situações de grave carência 
socioeconómica com impacto nas várias dimensões da sua qualidade de vida e no 
estado de saúde. 

 

4. O Saúde Porta a Porta é um dos Grandes Projetos da Associação de Estudantes da 
Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, que tem como principal objetivo colmatar as 
lacunas existentes no acesso aos cuidados mais básicos de saúde e bem-estar de 
pessoas carenciadas da cidade de Lisboa, com o apoio técnico-científico do Hospital 
CUF Infante Santo. 

 

5. As Juntas de Freguesia têm pela sua dimensão e proximidade à população, um 
conhecimento aprofundado das situações sociais, bem como de capacidade e 
oportunidade de intervenção. 
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Assim, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração entre: 
 
 

O Município de Lisboa, pessoa coletiva n.0 500051070, sediado na Praça do Município, através 
do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Lisboa, adiante abreviadamente designado por 
CML e aqui representado pelo Vereador João Afonso, com competências delegadas na área dos 
Direitos Sociais nos termos do Despacho n.0 142/P/2015, publicado no 2.0 Suplemento ao 
Boletim Municipal n.0 1139, de 17 de Dezembro; 

 

 
A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Nova de Lisboa, 
pessoa coletiva n.0   500890676,  com sede no Campo  Mártires  da Pátria, nº 130 -  1169-056 
Lisboa, adiante abreviadamente designada por AEFCM, representada pela sua Presidente, 
Maria Inês Neri; 

O Hospital CUF - Infante Santo, pessoa coletiva n.0 500142742, com sede na Av. do Forte nº 3, 
Edifício Suécia Ili - piso 2, 2790-073 Carnaxide, adiante abreviadamente designado por HCIS, 
representado pela Administração Catarina Rocha Gouveia e Rui Diniz e pelo Diretor Clínico João 
Paço; 

A Junta de Freguesia da Misericórdia, pessoa coletiva n.0   510833349 com sede no Largo Dr. 
António de Sousa Macedo, nº 7 D, 1200 - 153 Lisboa, adiante abreviadamente designada por 
JFM, representada pela Presidente Carla Cristina Ferreira Madeira. 

 

 
Cláusula Primeira 

Objeto e âmbito 
 

 
1. O presente protocolo tem como objeto estabelecer os termos e condições de 

cooperação entre a AEFCM, o HCIS, a CML e a JFM, relativamente aos procedimentos 
e articulação necessários para a concretização do Projeto Saúde Porta a Porta; 

2. O Projeto Saúde Porta a Porta, assente no conceito de voluntariado universitário 
médico, tem como objetivos a realização de visitas regulares a munícipes idosos ou em 
situação de carência de saúde ou socioeconómica, a diminuição do isolamento social, o 
acompanhamento e aconselhamento do estado de saúde dos indivíduos referenciados, 
a elaboração de proposta de conciliação terapêutica e a sinalização de carências sociais 
ou de saúde. 
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Cláusula Segunda 

Metodologia CA-1\ 

 
Aplicar-se á ao projeto o seguinte processo metodológico: 

 

 
1. O projeto é apresentado aos alunos matriculados nos anos 3°, 4°, 5° e 6 ° do curso de 

Medicina da NOVA Medical School l Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa (NMS 1 

FCM), abordando a estrutura e os objetivos pretendidos; 
2. As inscrições são realizadas mediante o preenchimento de um formulário de inscrição 

online (disponibilizado no site da AEFCM) e pela subscrição do regulamento do projeto; 
3. A seleção dos participantes é feita por ordem decrescente do ano em que o candidato a 

voluntário se encontra matriculado, e dentro de cada ano, por ordem de inscrição; 
4. Cada grupo de dois alunos fica responsável por um caso referenciado, sendo a 

distribuição dos grupos pelos casos aleatória, salvaguardando situações especiais nas 
quais se justifique acompanhamento de anos clínicos mais avançados; 

5. A formação geral dos voluntários é da responsabilidade da CML e a formação específica 
é da responsabilidade da AEFCM; 

6. O horário e o dia da visita são definidos de acordo com as necessidades e 
disponibilidades do beneficiário  do programa e dos alunos voluntários; 

7. Cada visita obriga ao preenchimento de um diário clínico, discriminando os parâmetros 
descritos na Cláusula Quarta; 

8. Em casos de encaminhamento para consultas de especialidade, é exigido o 
preenchimento do pedido respetivo, assim como do diário da consulta; 

9. A proposta de conciliação terapêutica e/ ou aconselhamento médico é efetuada com o 
apoio médico do HCIS e é sempre articulada com o médico assistente do beneficiário; 

10. Realiza-se uma reunião trimestral de monitorização do projeto, num total de quatro por 
ano, nos meses de Fevereiro, Junho, Setembro e Dezembro, que conta com a presença 
dos elementos da comissão de acompanhamento e, quando necessário, dos alunos 
voluntários  inscritos no projeto. 
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Cláusula Terceira 

 
Comissão de Acompanhamento 

 

 
A monitorização e avaliação do projeto ficam a cargo de uma comissão de acompanhamento 

onde estão representadas todas as entidades envolvidas no projeto. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

Procedimentos da Visita 
 
 
 

Na visita à residência de cada beneficiário, o voluntário deve proceder de forma a: 

 
1. Tomar conhecimento da história clínica e atualizá-la sempre que necessário; 

2. Registar a medicação praticada, de forma a monitorizar os hábitos de toma, promover a 

conciliação terapêutica e a adequação às necessidades do doente, em articulação com 

o médico assistente do beneficiário; 

3. Averiguar os hábitos alimentares do idoso, bem como o respetivo estado nutriciona,lde 

forma a garantir a adequação à sua idade e estado físico; 

4. Preencher o Diário Clínico, que inclui os seguintes procedimentos: 

a. Observação do estado geral, estado de consciência e da mobilidade; 

b. Registo de peso e altura com posterior cálculo do IMC; 

c. Medição da temperatura, pulso (frequência, ritmo) e pressão arterial; 

d. Realização de auscultação cardíaca e pulmonar; 

e. Medição de níveis de glicemia e colesterol; 

f. Pesquisa de edemas ou adenopatias; 

5. Averiguar e sinalizar eventuais necessidades de apoio social. 
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Cláusula Quinta 
 

Responsabilidades 
 

 
1. A AEFCM compromete-se a: 

a. Formular e propor para aprovação o regulamento do projeto; 

b. Apresentar o projeto aos alunos da NOVA Medical School I Faculdade de 

Ciências Médicas; 

c. Garantir que os alunos voluntários que participam no projeto estão abrangidos 

por contrato de seguro obrigatório de voluntariado, efetuado nos termos do 

artigo 16° do D.L. nº 389/99 de 30 de Setembro e ainda com a cobertura de 

responsabilidade civil; 

d. Garantir a formação específica necessária aos voluntários; 

e. Organizar os processos de inscrição, seleção e distribuição dos participantes; 

f. Assegurar o preenchimento dos diários clínicos no final de cada visita; 

g. Estabelecer o  contato com   o  HCIS   em  caso  de  necessidade de 

encaminhamento para consultas de especialidade; 

h. Participar nas reuniões trimestrais de monitorização do projeto no âmbito da 

comissão de acompanhamento. 

 
 

2. O HCIS compromete-se a: 

a. Prestar o apoio técnico e científico solicitado pelos alunos, particularmente na 

conciliação terapêutica e aconselhamento médico; 

b. Facultar o acesso gratuito a consultas de especialidade, de acordo com a 

disponibilidade do Hospital, e em situações específicas de necessidade urgente. 

 
 

3. A JFM compromete-se a: 

a. Referenciar os casos sociais a incluir no projeto, bem como informar sobre o seu 

enquadramento social; 

b. Participar em todo o processo de articulação entre o beneficiário e o voluntário; 
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c. Assegurar o transporte dos idosos para as consultas/exames a realizar na CUF 

Infante Santo, mediante informação prévia da AEFCM e no horário normal de 

funcionamento da junta; 

d. Participar nas reuniões trimestrais de monitorização do projeto no âmbito da 

comissão de acompanhamento. 

 
 

4. A CML compromete-se a: 

a. Assegurar a formação geral dos voluntários; 

b. Monitorizar e organizar os dados estatísticos do projeto para informação de 

todos os parceiros; 

e. Promover e participar nas reuniões trimestrais de monitorização do projeto no 

âmbito da comissão de acompanhamento. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

Gratuitidade da Prestação 
 
 
 

A prestação do voluntariado obedecerá sempre ao princípio da gratuitidade,  designadamente: 
 

1. Em nenhuma circunstância é cobrado qualquer valor aos beneficiários no âmbito deste 

projeto; 

2. O apoio será feito em regime de voluntariado por parte dos alunos e dos médicos do 

HCIS que colaboram no projeto. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

Local da Atividade 
 

A atividade do Saúde Porta a Porta desenvolve-se na residência dos beneficiários referenciados 

pela Junta de Freguesia da Misericórdia. 



7 

f.ÃMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
 

 

 

 

Cláusula Oitava 
 

Vigência 
 

Sem prejuízo das atividades já desenvolvidas no Saúde Porta a Porta até ao momento da 

assinatura do presente Protocolo, e que nele se incluem, este vigorará até ao fim de Dezembro 

de 2016, podendo ser renovado por acordo expresso entre as partes envolvidas. 

 

 
Lisboa, 7 de abril de 2016 

 

 
Pelo Município de Lisboa, 

O Vereador 

 
 

 
 

Pela Associação de Estudantes da NOVA Medical School IFaculdade de Ciências Médicas, 

 

A Presidente 
 
 
 
 
 

Maria Inês Neri 
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Pelo Hospital CUF Infante Santo, S.A., 

 

 
A Administração 

 
 
 
 

Catarina Rocha Gouveia Rui Diniz 
 
 
 
 

O Diretor Clinico 

   
 

João Paço\ 
 
 
 
 

Pela Junta de Freguesia da Misericórdia, 

A Presidente 

 
 
 
 

Carla Cristina Ferreira Madeira 

        



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Protocolo entre o Jardim  Zoológico  de Lisboa 

e  a Junta  de Freguesia  da Misericórdia 

 
 

A Educação para a conservação da Natureza é um tema da maior importância que 

exige a imediata e esclarecida intervenção do Homem, não só ao nível  dos 

responsáveis pelos poderes públicos, como ao nível do cidadão. 

 

Nesta perspectiva, torna-se essencial a sensibilização do cidadão desde a infância, para 

a necessidade da protecção ambiental, temática em que se inclui a preservação das 

inúmeras espécies animais existentes no planeta, algumas das quais em riscos de 

extinção. 

 

Nesse sentido, este Protocolo torna possível para um grande número de pessoas uma 

visita que êquiiibra as características-lúdicas, educativas, culturais e científicas, a um 

parque preparado para proporcionar uma experiência determinante às populações 

visitantes. 

 

Deste modo: 
 
 

O Jardim Zoológico e de Aclimação em Port ugal, S.A , com sede na estrada de 

Benfica, 158-160 - 1549-004 Lisboa, contribuinte nº 500259690, representado neste 

acto gelo seu Vice Presidente Senhor Engº Fernando Salema Garção e seu 

Administrador Dr. Carlos Agrela Pinheiro, adiante designado como 1 º OUTORGANTE 

ou Jardim Zoológico. 

E 

A Junta de Freguesia da Misericórdia,  com  sede  Largo  Doutor  António  de Sousa 

de Macedo, nº 7 D, Lisboa, contribuinte n.0 510833349, representada neste acto pelo 

Senhora Dra. .Carla Madeira na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da 

Misericórdia, adiante designada como 2 ª OUTORGANTE. 

 
celebram entre si o presente Protocolo, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 



 

 

 

 
 

 

 

1ª 

O presente Protocolo destina-se a proporcionar a um grande número de pessoas, 

membros de Entidades ou I nstituições carenciadas a possibilidade de visitar o Jardim 

Zoológico. · 

2ª 

O 1° Outorgante compromete-se a fornecer ao 2° Outorgante o direito de entrada no 

Jardim Zoológico e acesso a todos os serviços existentes na área Zoológica excepto o 

comboio, a 600 (seiscentos) visitantes de Escolas do Ensino Pré-Escolar e Básico, 

IPSS, Lares de Idosos, Centros de Dia, Agrupamentos de Escuteiros, Misericórdias, 

Centros Sociais e Paroquiais, Colégios, Externatos e A.T.L, pelo preço unitário de 9€ 

(nove euros), durante o período de vigência do Protocolo. 

 
§ Único: Qualquer dos serviços existentes poderá não estar disponível no dia da visita 

por motivos de lotação esgotada, manutenção, técnicos ou climatéricos. 

 

3ª 

As Entidadesou Instituições que no âmbito do Protocolo visitem o Jardim Zoológico, 

serão obrigatoriamente portadoras de uma credencial emitida pela Câmara Municipal, a 

ser entregue na Bilheteira do Jãraim Zoológico onde constarão o nome da Instituição, 

o tipo de actividade e o número de entradas. 

 

O 2° Outorgante obriga-se, previamenteà emissão da credencial de acesso ao Jardim 

Zoológico, que deverá obrigatoriamente incluir o nome da I nstituição que será 

beneficiada com as entradas, o número de pessoas e o dia da visita. Esta comunicação 

deverá ser enviada para o Serviço Comercial do Jardim Zoológico no prazo máximo de 

uma semana antes de cada visita. 

 
4ª 

Nos  termos  da  Cláusula  n.0     2  deste  Protocolo,  o  2°  Outorgante  pagará  ao  1° 
Outorgante a quantia de€  5400 (cinco mil e quatrocentos euros), na assinatura  deste 

Protocolo. 

4.1 1   O  1°  Outorgante  reserva o  direito  de  limitar  as  entradas  constantes  

na cláusula 2ª por incumprimentodos pagamentos 

4.2 Verba isenta de IVA (art .9°, alínea 13 do CIVA) 



 

 

 
 
 
 

 
5a 

O presente Protocolo inicia-se em Julho de 2016 e vigorará pelo período de 1 ano, 

terminando em Julho 2017. 

 

6ª 

Em caso de incumprimento do presente protocolo, o outorgante não faltoso poderá 

proceder à sua rescisão com justa causa enviando carta registada ao outro contraente, 

com quinze dias de antecedência do prazo em que tal rescisão produz os seus efeitos, 

devendo nessa carta descrever os motivos de tal actuação. 

 

7ª 

Para as questões emergentes do presente Contrato, fica convencionado foro da 

Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outra. 

 
 
 
 
 
 
 

J,.isboa, 1 de Junho de 2016 

Junta de Freguesia da Misericórdia 

 

 
Dra. Carla Madeira 

(Presidente da Junta de Freguesia da 
Misericórdia) 

P' lo Jardim Zoológico de Lisboa 
 
 

 

 
Eng. Fernando Salema Garção 

(Vice Presidente) 

 

Dr. Carlos Agrela Pinheiro 

(Administrador) 



 

 

 

Reunião de Executivo - 20/07/2016 

 
Deliberação : 

APROVADO - 

REJEITAR- [j 

MANTER NA ORDEM DE TRABALHOS - D 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Considerando que: 

PROPOSTA Nº 066/JFM/2016 

2ª Revisão Orçamental e 2ª Revisão do PPI 

 

- A aprovação da proposta do Protocolo de Delegação de Competências vai dar origem a um aumento de receita 

e consequente despesa para os anos de 2016 e 2017. 

 
- De forma a conseguirmos realizar o investimento estimado temos de criar as respetivas rubricas de investimento 

bem como de alterar o Plano Plurianual de investimentos, considerando os projetos aprovados. 

 
- O acréscimo de receita para o ano de 2016 é de 310.658,71€. 

Proponho: 

Aprovar a 2ª Revisão Orçamental e a 2ª Alteração ao PPI e o seu envio para a Assembleia de Freguesia. 

 
A Presidente 

CcJ1 rP ) -,z_ 
Carla Madeira 
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FREGUESIA DE MISERICÓRDIA 
 

 
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA 

 

Revisão N.º 2] 
CI. 
Orgânica 

 
Classificação Económica 

Despesa 

 
Dotação Actual 

Modificações  Orçamentais 
Reposições 

abatidas 
aos 

pagamentos 

 
Dotações 
corrigidas 

 
Código 

 
Código 

 
Descrição 

Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

020100 0700000000 Aquisição de bens de capital 150 .500,00 56.885,71 0,00 0,00 207.385,71 

020100 0701000000 Investimentos 150.500 ,00 56.885,71 0,00 0,00 207.385,71 

020100 0701030000 Edifícios 150.500,00 56.885,71 0,00 0,0 0 207.385,71 

020100 0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 0,00 56.885,71 0,00 0,00 56.885,71 

  Total da CI. Orgânica 020100 730.400,00 56.885,71 0,00 0,00 787.285,71 

030100 0700000000 Aquisição de bens de capital 7.500,00 253.773,00 0,00 0,00 261.273,00 

030100 0701000000 Investimentos 7.500,00 253.773,00 0,00 0,00 261.273,00 

030100 0701040000 Construções diversas 5.000,00 253.773,00 0,00 0,00 258.773,00 

030100 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 253.773,00 0,00 0,00 253.773,00 

  Total da CI. Orgânica 030100 517.100,00 253.773,00 0,00 
 

0,00 
 

770.873,00 

  Total 4.702.581,93 310.658,71 0,00 0,00 
 

5.013.240,64 

 

ORGÃO EXECUTIVO 

- ) L L \ 
ORGÃO DELIBERATIVO 



 

 

 
 
 

FREGUESIA DE MISERICÓRDIA  

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA 

 
Pág. 1 

 
 

Revisão n.0    1 2  1 
 

 

 
Classificação  Económica 

RECEITA 

 Modificações Orçamentais Reposições 
abatidas aos 
pagamentos 

Dotações 
corrigidas Código Descrição Dotação 

Actual 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

1000000000 Transferências de capital 1.000,00 310.658,71 0,00 0,00 311.658,71 

1005000000 Administração local 1.000,00 310.658,71 0,00 0,00 311.658,71 

1005010000 Continente 1.000,00 310.658,71 0,00 º·ºº 311 . 658 ,71 

1005010100 Câmara Municipal de Lisboa 1.000,00 310.658,71 0,00 0,00 311.658,71 

1005010101 Contrato de Delegação de Competências 0,00 310.658,71 º·ºº 0 ,00 310.658,71 

 Total 4.702.581,93 310.658,71 0,00 0,00 5.013.240,64 

 

e 
r-- 

ORGÃO EXECU { IVO 

<\l / \ 

 J  

ORGÃO DELIBERATIVO 
 
 

   



 

 

 

@70.A,;J 
F § ESIA DE MISERICÓRDIA 

CY\ Modificações  ao Plano  Plurianual  de Investimentos 

Revisão N.0 D 
Ano: 2016 

(Unidade: Eur) 
 

 
 
 
Objectivo 

 
 

Cód. 
Class. 
Econ 

 
 

Nºdo 
Projecto 
e Acção 

 
 
 
Designação 

 
 
 
Responsável 

 
Datas 

Despesas  
 
 
 

Modificação 
(+/-) 

2016  
 
Finac. não 

Definido 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 
 
Outros 

Total Finac. Definido 
  Inicio Fim Dot. Actual Dot. Corrigida Dot. Actual Dot. Corrigida 

020000   Funções sociais    º·ºº 3 10 .6 58 ,71 º·ºº 310   . 658,71 º·ºº 207  . 105 ,80 0 ,0 º·º' º·ºº 310   . 658    , 71 

020300   Segurança e acção soclas    0,00 56 .885 ,71 0,00 56.885,71 º·ºº 37 . 923,80 0 , 0 O. OI 0,00 56.885 ,71 

020302   Acção Social    º·ºº 56 . 885 ,71 0,00 56.885 ,71 º·ºº 37 . 923,80 º·º 0 ,01 º·ºº 56 . 885,71 

020302 020100 
 
0701030300 

016114 
 
01 

Renovação do Mercado do Bairro Alto Junta de Freguesia 01/0812016 3111212017 0,00 56.885,7 1 0 ,00 ss.sas ,n 0,00 37.923,80 º·º' 0 ,01 0 , 00 56 . 885 ,71 

020400   Habitação e serviços colectivos    0,00 253 .773 ,00 0,00 253 .773 ,00 º·ºº 169 .182,00 O. OI 0 ,01 0 ,00 253 .773 ,00 

020402   Ordenamento do território    0,00 253.773,00 0,00 253.773 ,00 0,00 169 .182 ,00 0,01 O,OI º·ºº 253   . 773  ,00 

020402 030100 
 
0701040    10 0 

2016/08 
 
01 

Requalificação da Rua de Manuel Bernardes Junta de Freguesia 01/08/2016 31/12/2017 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 30.000,00 0 ,01 0 ,0 ( º·ºº 45 .000,00 

020402 030100 
 
0701040100 

2016109 
 

01 

Requalificação da Rua dos Prazeres Junta de Freguesia 01108/2016 31112/2017 º·ºº 30 .528   , 00 0 ,00 30.526,00 º·ºº 20 . 352 , 00 o.o 0 ,0[ 0 , 00 30.52   8 ,00 

020402 030100 
 
07010401 00 

2016/10 

01 

Requalificação  da Rua Cruz dos Poiais Junta de Freguesia 01/08/2016 3111212017 o.ao 57 . 2 40,00 0,00 57.240,00 0,00 38,160 ,00 0,0 o,oc 0 ,00 57 . 2 40,00 

02 0402 030100 
 
0701040100 

2016/11 
 

01 

Requalificaçao da Rua da Silva Junta de Freguesia 01/08/2016 31112/2017 º·ºº 13 . 356   , 00 0 ,00 13 .356 ,00 0,00 8.904,00 o.o O,OC º·ºº 13 .356 ,00 

020402 030100 
 
0701040100 

2016/12 

01 

Requalificação da Rua dos Mastros Junta de Freguesia 0110812016 31112/2017 º·ºº 17 .649,00 0 ,00 17 .649 ,00 0,0 0 11.7 66,0 0 0 ,0 O,OC º·ºº 17 .649 , 00 

020402 030100 
 
0701040100 

12016/13 
 

01 

Obras de promoção da acessibilidade pedonal Junta de Freguesia 01/08/2016 31112/2017 0,00 90.000.00 º·ºº 9 0 .000 ,00 0,00 60 .000 ,00 0,01 0 ,0( 0,00 90.000,00 
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F ESIADE MISERICÓRDIA 

Relacão entre o Orçamento e o PPI em Revisão 

Ano:2016 

Data:21/07/2016 

(Unidade: EUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relacão entre o Orçamento e o PPI em Revisão Pág. 1 

 
020100.0701030300  Mercados e instalações de fiscalização sanitária 

020302  2016/14 / 01 Renovação do Mercado do Bairro Alto 
 

Total : 

Dotação Actual   Dotação Disponível 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

Total Modificação   Dotação Corrigida 
56.885,71 56.885,71 

56.885,71 56.885,71 PPI 

0,00 0,00 56.885,71 56.885,71 

 
030100.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 

020402 2016/08/01  Requalificação da Rua de Manuel Bernardes  

020402   2016/09/01  Requalificação da Rua dos Prazeres 

020402 2016/1O/ 01 Requalificação da Rua Cruz dos Poiais 

020402  2016/11 / 01 Requalificação da Rua da Silva 

020402   2016/12/01  Requalificação da Rua dos Mastros 

020402  2016/13 / 01 Obras de promoção  da acessibilidade pedonal 
 

Total: 

Dotação Actual   Dotação Disponível Total Modificação   Dotação Corrigida 
0,00 0,00 253.773,00 253.773,00 

0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 PPI 

0,00 º·ºº 30.528,00 30.528,00 PPI 

0,00 0,00 57.240,00 57.240,00 PPI 

0,00 0,00 13.356,00 13.356,00 PPI 

0,00 0,00 17.649,00 17.649,00 PPI 

0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 PPI 

0,00 0,00 253.773,00 253.773,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total do Orçamento: 

Total dos Projetos: 

 

0,00 

0,00 
º·ºº 
0,00 

310.658,71 

310.658,71 

310.658,71 

310.658,71 


