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ASSEMBLEIA MUNICWAL
LISBOA

Sessão Ordinária iniciada em

17 de junho de 2014
1 de julho de 2014

3•a Reunião

—

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 90.° do Regimento da
Assembleia, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa aprovar em minuta a ata e o
texto das deliberações tomadas na reunião de 1 de Julho de 2014, e a seguir
discriminadas, constituindo o presente documento, bem como os originais dosVotos de
Pesar e das Propostas, a ata em minuta:

Voto de Pesar n.° 1

(Subscrito pelos Grupos Municipais do PSD e do CDS-PP)

“Pelo falecimento de Luis Fontoura”

(Aprovado por unanimidade)
Voto de Pesar n.° 2

(Subscrito pela Mesa, pelos Grupos
Deputados Municipais Independentes)

Municipais

-----

e

—

‘Pelo falecimento de Joaquim Cândido Leite Moreira”

(Aprovado por unanimidade)

Proposta n.° 232/CM12014

(Subscrita pelo Sr. Vereador Jorge Máximo)

Apreciar a repartição de encargos prevista no n° 3 da parte deliberativa da proposta,
relativa à adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado
com a Associação Centro Cultural ,e Desportivo Estrelas S. João de Brito para a
requalificação e gestão do Plano de Agua da Piscina Municipal da Penha de França,
ao abrigo da alínea a) do n. ° 1 do artigo 25.0 do RJAL, publicado em anexo i à Lei n°
75/2013, de 12 de Setembro.
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Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Favor- P5! PSD/ CDS-PPÍ MPTI
PAN! PNPN/ 6 IND Abstenções- PCP/ BEl PEV)
—

Proposta n.° 233/CM112014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Fernando Medina e José
Apreciar a suspensão temporária da obrigação do pagamento da taxa mensal dos
comerciantes da nave poente e das lojas da fachada da Praça D. Luís 1 do Mercado da
Ribeira, por um período de tempo de 3 meses após decisão favorável da Assembleia
Municipal, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea b) do n° 1 do artigo 25° do
RJAJL, publicado em anexo i à Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, e das alínea d) do
artigo 14° (rectificado) e do n°2 do artigo 16°, ambos da lei 73/2013, de 3 de Setembro.

Aprovada por unanimidade

Proposta n.° ~
Apreàiar as alterações às Regras do Fundo de Emergência Social de Lisboa
Agregados Familiares, nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na alínea j) do
n. ° 1 do artigo 25° do RJAL Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado em

—

-

anexo Ià Lei n. ° 75/2013, de 12 de Setembro.

Foi identificada a necessidade de proceder à correcção de erros materiais no texto da
Proposta e feita uma recomendação à Câmara para proceder à devida correcção e à
republicação em BM das Regras do FES Agregados Familiares com as alterações
aprovadas.
—

• Parecer da 6~ Comissão Permanente de Direitos Sociais e Cidadania.
Aprovada por unanimidade

Proposta n.° 222/CM/2014

(Subscrita pelo Srs. Vereadores Manuel Salgado e Carlos
Castro)

Apreciar a alteração das condições de constituição do direito de superfície a favor da
“Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses”, nos termos da
proposta, ao abrigo do artigo 25°, ° 1, alínea i) do RJAL Regime Jurídico das
-
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Autarquias Locais, publicado em anexo i à Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, e do
artigo 147° do Código do Procedimento Administrativo.

Parecer da 8~ Comissão Permanente de Mobilidade e Segurança
Aprovada por unanimidade

Proposta n.° 173/CW2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)
Apreciar a afectação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno
particular, com a área de 762,66m2, sita na Estrada de Telheiras, nos termos da parte
final da proposta, ao abrigo do disposto na alínea q) do n. 1 do artigo 25.0 do RJAL,
°

publicado em anexo i à Lei no 75/2013, de 12 de Setembro.

Adiada
Baixa ~ Y Comissão Permanente de Ordenamento do Território,
Urbanismo, Reabilitação Urbana, Habitação e Desenvolvimento Local
—

Proposta n.° 223/CW2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)
Apreciar a desafetação do domínio público para o domínio privado municipal de
uma parcela de terreno com a área de 4.867,50m2, sita na Praça de Espanha, no âmbito
darequalificação da zona e nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na alínea q)
do n.° 1 do artigo
Setembro.

25.0

do RJAL, publicado em anexo i à Lei no 75/2013, de 12 de

Adiada
Baixa à 3~a Comissão Permanente de Ordenamento do Território,
Urbanismo, Reabifitação Urbana; Habitação e Desenvolvimento Local
—

Proposta n.° 162/CMJ2O14 (Subscrita

pelos

Srs.

Vereadores

Manuel

Salgad

Apreciar a alteração à Postura Municipal sobre Toponimia e Numeração de Policia
e o Guia de Apoio à Gestão do Parque de Placas Toponímicas da Cidade de Lisboa,
nos termos da proposta e ao abrigo da alínea g) do n.° 1 do artigo
publicado em anexo lã Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro.

25.0

do RJAL
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Parecer da

72

Comissão Permanente de Cultura, Educação Juventude e Desporto

Recomendação aprovada em Plenário por unanimidade, para devolução da
Proposta à Câmara, para acolhimento das alterações apresentadas pelo Parecer da
72 Comissão Permanente.
Retirada

Proposta n.° 2691CM/2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

Apreciar o pedido de autorização para a repartição de encargos e respectiva assunção dos
compromissos futuros do contrato de gestão de eficiência energética, nos termos da
proposta e ao abrigo disposto na alínea e), n.° 1, do Árt. 6°da Lei 8/2012, de 2] de Fevereiro.
Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Favor- PS/ CDS-PP/ PCPI BEl
CDS-PP/ PEV/ MPT! PAN! PNPN/ 6 IND
Abstenções- PSD)
—

Proposta a.° 2461CW2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

—

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais•para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
O14AQ/1AJ7C/2014 Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabilitação de
espaços verdes para a Zona 1AI7C. Prazeres ao abrigo do Acordo Quadro, nos termos da
proposta e ao abrigo do disposto na alínea Ir) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJAL, publicado em
anexo lâ Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro
—

•

Parecer da 42 Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEVI MPT Favor- PS! PAN! PNPN! 6 IND)

—

PSD! PCP! BEl CDS-PP!

-

Proposta n.° 247!CM/2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
O12AQ/IC-1D-5C
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabilitação de
espaços verdes para a Zona 1C-1D-5C Areeiro e São Vicente ao abrigo do Acordo Quadro,
nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea Ir) do n.° 2 do artigo 25.” do RJAL,
—

-
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publicado em anexo lâ Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro.

—----—

—

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida
Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Cohtra
PEV/ MPT Favor- PS/ PAN! PNPN/ 6 IND)

—

PSD/ PCP/ BEl CDS-PP/

-

Proposta n.° 248/CW2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OI6AQ/2A-BelavistaI2Ol4
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de
reabilitação de espaços verdes para a Zona 2A-Belavista ao abrigo do Acordo Quadro, rios
termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea 4) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJAL
publicado em anexo Ià Lei n°75/2013, de 12 de Setembro.
—

—

•

—

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEVI MPT Favor- P5! PAN! PNPNI 6 IND)

—

PSD/ PCP/ BEl CDS-PP/

-

Proposta n.° 249/O~2O14

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OI7AQ/2A-Vale de Chelas/2014
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de
reabifitação de espaços verdes para a Zona 2A-Vale deChelas ao abrigo do Acordo Quadro,
nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea k) do ° 2 do artigo 25.0 do RJÁL,
publicado em anexo Ià Lei n°75/2013, de 12 de Setembro.
—

•

Parecer da 42 Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PSI PAN! PNPN/ 6 IND)

—

P51)! PCP/ BEl CDS-PP/

-
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Proposta a.° 250/0V2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

-—

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso no
O15AQ/2B/2014 Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabilitação de
espaços verdes para a Zona 2B Vale Fundão ao abrigo do Acordo Quadro, nos termos da
proposta e ao abrigo do disposto na alínea ir) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJÁL, publicado em
anexolàLein°75/2013, de 12 deSetembro.—----------------—

—

—-—-----------

•

—

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PS/ PAN! PNPN/ 6 IND)--------

—

PSDI PCP/ BEl CDS-PP/

-

Proposta n.° 251IC~2O14

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

---—

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OO5AQ/3A-3C-3D-Olivais/2014
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de
reabilitação de espaços verdes para a Zona 3A-3C-3D-Olivais ao abrigo do Acordo Quadro,
nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea ir) do n.° 2 do artigo 25. 0 do RJÁL,
publicado em anexo là Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro.
—

—

•

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PSI PAN! PNPN/ 6 JND)

—

PSD/ PCP/ BEl CDS-PP/

-

Proposta n.° 252/CW2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes)

---—

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OO4AQ/3B/2014 Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabifitação de
espaços verdes para a Zona 3B Parque das Nações ao abrigo do Acordo Quadro, nos
termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea k) do ti.0 2 do artigo 25. 0 do RJAL,
—

—
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publicado em anexo Ià Lei n°75/2013, de 12 de Setembro.----—
•

—

——

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PSI PAN! PNPN/ 6 IND)

—

PSD/ PCP! BEl CDS-PP!

-

Proposta n.° 2531CW2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes)

—.

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
O3AQJ4A/6A
São Domingos de Benfica Alvaiade /2014
Aquisição de serviços de
manutenção e trabalhos de reabilitação de espaços verdes para a Zona 4A/6A
São
Domingos de Benfica Aivalade ao abrigo do Acordo Quadro, nos termos da proposta e ao
abrigo do disposto na alínea k) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJAL, publicado em anexo i à Lei n°
75/2 013, de 12 de Setembro
—

-

—

—

-

•

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEVI MPT Favor- PS! PAN! PNPN! 6 IND)

—

PSD/ PCP! BEl CDS-PP!

-

Proposta n.° 254!CM12014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes)

—,

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OO6AQ/4B-Conchas/2014 Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabifitação
de espaços verdes para a Zona 4B-Conchas ao abrigo do Acordo Quadro, nos termos da
proposta e ao abrigo do disposto na alínea Ir) do n.° 2 do artigo 25. 0 do RJAL, publicado em
anexo Ià Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro
—

.

•

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PS/ PAN! PNPN! 6IND)

—

PSD! PCP! BEl CDS-PPI

-
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Proposta n.° 255!C~2O14

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernandes)

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
007/AQ/4B-Telheiras/2014
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de
reabilitação de espaços verdes para a Zona 4B-Telheiras ao abrigo do Acordo Quadro, nos
tennos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea k) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJA4L,
publicado em anexo là Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro.
—

•

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Awbiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ 1VEPT Favor- PS! PAN! PNPN/ 6 E’QD)

—

PSD/ PCP/ REI CDS-PPI

-

Proposta n.° 25610V2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes)

—•

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso no
O1OAQI4C-Ameixoeirai2ol4
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de
reabifitação de espaços verdes para a Zona 4C-Ameixoeira ao abrigo do Acordo Quadro, nos
termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea k) do n.° 2 do artigo 25. ° do RJ~4L,
publicado em anexo i à Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro.
—

•

Parecer da 4~ Comissão Permanente de ~Axnbiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEVÍ MPT Favor- PSI PAN! PNPNI 6 JND)

—

PSD! PCP! BE! CDS-PP!

-

Proposta n.° 2571CW2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã Fernaudes)

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OO9AQ!4C-Vale Grande/2014
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de
reabilitação de espaços verdes para a Zona 4C-Vale Grande ao abrigo do Acordo Quadro,
nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea Ir) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJÁL,
—
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publicado em anexo Ià Lei n°75/2013, de 12 de Setembro.
•

—----

—

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- P5! PAN! PNPN/ 6 INU)

—

PSD/ PCP/ BEl CDS-PP/

-

Proposta n.° 258/C~V2O14

(Subscrita pelo Sr. Vereador. José Sá Fernandes)

—

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
013AQ15A12014— Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabilitação de
espaços verdes para a Zona SÃ Jardim Amália e Marquês ao abrigo do Acordo Quadro,
nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea k) do n.° 2 do artigo 25. °
RJAL,
publicado em anexo 1 à Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro.
-

•

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PSI PAN! PNPN/ 6 IND)

—

-

Proposta n.° 259IC~V2O14

P51)! PCP/ BEl CDS-PP/
—----

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes)

---—

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OORAQ/5B12014
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de .reabffitação de
espaços verdes para a Zona 5B Campolide ao abrigo do Acordo Quadro, nos, termos da
proposta e ao abrigo do disposto na alínea k) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJAL, publicado em
anexo Iii Lei .j° 75/2013; de 12 de Setembro.
—

-

•

Parecer da 4~ Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEVI MPT Favor- PSI PAN! PNPN/ 6 IND)

—

PSDI PCP/ BE/ CDS-PP/

-
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Proposta n.° 2601CM/2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes)

-—

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
OO2AQ/6B/2014
Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabifitação de
espaços verdes para a Zona 613 Benfica Carnide ao abrigo do Acordo Quadro, nos termos
da proposta e ao abrigo do disposto na alínea Ir) do ti.3 2 do artigo 25.0 do RJAL, publicado em
anexo 1 àLei n° 75/2013, de 12 de Setembro.—
—

—

•

Parecer da 42 Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PSI PAN! PNPN/ 6 IND)

—

PSD/ PCP/ BEl CDS-PP/

-

Proposta n.° 26110V2014

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes)

---

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para os
anos económicos de 2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do concurso n°
01 1AQ/7A17B/2014 Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos de reabifitação de
espaços verdes para a Zona 7A 7B Zona Ocidental ao abrigo do Acordo Quadro, nos
termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea Ir) do n.° 2 do artigo 25.0 do RJÁL,
publicado em anexo lâ Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro.
—

-

•

Parecer da 42 Comissão Permanente de Ambiénte e Qualidade de Vida

Aprovada por Maioria com a seguinte votação: (Contra
PEV/ MPT Favor- PSI PAN! PNPNI 6 IND)

—

PSD/ PCP/ BEl CDS-PP/

-

Nos termos do n.° 3 do art.° 57.° da supra citada Lei n.° 75/2013 de 12 de
setembro e ao abrigo do despacho da Si-2. Presidente da Assembleia Municipal
de Lisboa, datado de seis de Janeiro de d&s mil e c torze, exarado em folha
anexa à Proposta n° 1/SMAM/2014, eu
j°~’~ ~
a
elaborei e subscrevi.
,

Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encenada esta sessão às dezassete
horas e cinquenta cinco minutos.
Sala das reuniões da As~embleia Municipal de Lisboa, em um de Julho de dois
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mil e catorze.

-

APresidente
4LQ~

~1J~E

Helena Roseta
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