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ASSEMBLEIA MUNiCIPAL
LISBOA

Sessão Ordinária iniciada em
2~ de novembro de 2013
3~ Reunião 17 da dezembro de 2013
-

ATA EM MINUTA
Nos termos do disposto nos n.°s 3 e 4 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, do estipulado nos n.°s 3 e 4 do artigo 27.° do Código do Procedimento
Administrativo e, ainda, do disposto nos n.°s 3 e 4 do artigo 72.° do Regimento da
Assembleia, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa aprovar em minuta a acta e
o texto das deliberações tomadas na reunião de 17 de dezembro de 2013, e a seguir
discriminadas, constituindo o presente documento, bem como os originais das
referidas propostas, a ata em minuta:

E

[Voto de Pesar

sc~rit ela Mesa, Pelos GruposMunicipais, PNPN e
Deputados Municipais Independentes)

‘Welson Man dela”

(Aprovado por Unanimidade)
Proposta n.° 818/2013

(Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto)

Deliberar sobre a Proposta n.° 679/2013, reenviada pela Proposta n.° 818/2013 para a
Assembleia Municipal, que visa “a alteração às páginas 59, 61 e 62 do Anexo 1 ao
contrato-programa celebrado entre o Município e a EGEAC-Empresa de Gestão de
Equipamentos e Animação Cultural, E.M.”, nos termos da proposta, ao abrigo da
alínea k) do n. °2 do artigo 25. °da Lei n°75/2013, de 12 de setembro;

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor-PS/ PCP/ BE/ PEV/
PAN/ PNPN /4 IND Abstenções- PSD/ CDS-PP/ MPT)
-

Proposta n.° 871 /2013 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Fernando Medina)
Autorizar a Câmara Municipal de Lisboa a contratar um empréstimo de médio e longo
prazo no âmbito do Empréstimo Quadro, celebrado entre o Governo Português e o
BEl, para o financiamento da contrapartida nacional de operações aprovadas a
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cofinanciamento pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo
Fundo de Coesão (FC), no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional
(QREN) 2007-2013, nos tennos da proposta, ao abrigo alínea» do n. 1 do artigo
25.0 da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro;
°

(Aprovada por Unanimidade)
(Subscrita pelo Sr. Vereador Fernando Medina e pela 5?.
Vereadora Paula Marques)
Apreciar o contrato de financiamento com o IHRU no âmbito da candidatura ao
programa “Reabilita para Arrendar” para a execução da “Estratégia Integrada de
Reabilitação das Torres do Alto da Eira”, nos termos da proposta, ao abrigo da alínea
fi do n.° 1 do artigo 25. °da Lei n. 75/2013 de 12 de setembro;
°

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor- PS! PCP/ BEl PEVI
MPT/ PAN! PNPN /4 iND Abstenções- PSD/ CDS-PP)
-

llbciïxia

~

SE’~2~~Df]~3

(Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Fernando Medina)

Deliberar sobre a aplicação do resultado líquido do exercício de 2012, bem como as
alterações na conta 51 -Património, nos termos da proposta, ao abrigo da alínea 1) do
n. 02 do artigo 25.° da Lei n. 75/2013, de 12 de setembro;
°

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor- P5! PAN! PNPN! 4 IND
Contra- PSD! CDS-PP Abstenções- PCPI BEl PEV! MPT)

-

~;;~fi~ üh0

-

(Subscrita pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal)

Deliberar sobre a alteração ao artigo 65° do Regimento da Assembleia Municipal, nos
termos da proposta, ao abrigo da alínea a) do artigo 26° da Lei n° 75/2013, de 12 de
setembro.
(Retirada)
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~~ta~X9O0~ (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Fernando Medina)
Autorizar a Câmara Municipal de Lisboa a contrair em 2014 um empréstimo de curto
prazo, nos termos da proposta, ao abrigo da alíneaj) do n°1 do artigo 25° da Lei n°
75/2013, de 12 de setembro.
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor- PS/ PSD/ PCP/ BEl
PEV/ PAN! PNPN /4 IND Contra- MPT Abstenções- CDS-PP)
-

-

(Subscrita pela Sra. Vereadora Graça Fonseca)
Apreciar o apoio logístico e de recursos humanos, a título transitório, necessário à
nova freguesia Parque das Nações, nos termos da proposta, ao abrigo da alínea» do
n. 0J do artigo 25. °da Lei n. 075/2013, de 12 de setembro;
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor- P5! PCP/ BE/ PAN/
PNPN /4 IND Contra- CDS-PPI MPT Abstenções- PSDI PEV)
-

U~iciïxinÏ

~O

-

on~~i»a~ (Subscrita pelos Srs. Vereadores Manuel Salgado, Graça
Fonseca e Catarina Vaz Pinto)

Deliberar sobre a Proposta n.° 707/2013, reenviada pela Proposta n.° 819/2013 à
Assembleia Municipal, que visa “a aquisição, com redução do preço, da fração
autónoma a designar pela letra Z, coifespondente ao rés-do-chão do prédio”
denominado Cinema Europa, sito na Rua Francisco Metrass n.°s 28 a 28 D,
tornejando para a Rua Almeida e Sousa n.°s 35 e 35-A, nos termos da propost&’, ao
abrigo da alínea i) do n.° 1 do artigo 25.0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro;
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor- PS/ PCP/ PEV/PAN/
PNPN/ 4 IND Contra- PSD/ CDS-PP Abstenções- BE/ MPT)
-

m3c~TnD a~

-

(Subscrita pelo Sr. Vereador Duarte Cordeiro)

Deliberar sobre a autorização para uma nova repartição de encargos prevista no ponto
5 da parte deliberativa da Proposta n.° 891/2013 relativa “ao Concurso Público com
publicidade internacional para o Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão
para dispositivos de Iluminação Pública, Tráfego e Publicidade do Município de
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Lisboa”, nos tennos da proposta, ao abrigo da alínea c) do n. 1 do artigo 6. da Lei
°

°

n. 08/2012 de 21 de fevereiro.

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor- PSI PSD/ PCP / PEV/
MPT /PAN/ PNPN /4 IND Abstenções- BEl CDS-PP)
Nos termos do n.° 3 do art.° 57.° da supra citada Lei n.° 75/20 13 de 12 de
setembro, e da alínea b) do art.° 21.0 do RegimentQ da Assembleia Municipal de
Lisboa, eu -~,3.ç4~_
Secretário da Mesa da
Assemb1~ Municipal de Lisboa, a subscrevi.
.°

Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encenada esta sessão ás dezasete
horas e dez minutos.
Sala das reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, em dezassete de
dezembro de dois mil e treze.
A Presidente

Helena Roseta
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