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REUNIÃO DA 1.a SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014 e 10.a SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIAS
Convoco, nos termos do disposto no artigo 28.° e na alínea b) do artigo 30.°, ambos da Lei n.°
75/2013, de 12 de Setembro, para o próximo dia 11 de Março de 2014 (3•3 feira), nas horas
abaixo indicadas, com realização na sua sede, sita na Av. de Roma n° 14 L Lisboa, as seguintes
reunião e sessão:
—

14.30

3~ reunião da ia Sessão Ordinária de 2014, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

—
-

18.00

—

Continuação dos trabalhos agendados para dia 18.2.2014
e última Sessão Extraordinária do Debate Temático sobre a Colina de Santana,
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação pelos Deputados Relatores dos resultados da P, 2~, 3~ e 4~ Sessões
extraordinárias do Debate Temático sobre a Colina de Santana, realizadas
respectivamente em 10.12.2013, 28.1.2014, 4.2.2014 e 11.2.2014 (40 m)
2. Intervenções dos Grupos Municipais, do conjunto dos Deputados Independentes e da
Câmara (33 m)
3. Intervenções do público (60m)
4. Encerramento do Debate Temático (5m) pela Presidente da Assembleia, com indicação
da data para a votação pela Assembleia Municipal do Relatório Final e propostas de
deliberação sobre a matéria.

As propostas pendentes da Ordem de Trabalhos da i~ Sessão Ordinária e o aditamento à mesma
constam do anexo 1 e foram reordenados, a beneficio do debate e em fúnção das necessárias
prioridades. Caso não seja possível esgotar, na 3~ reunião da Sessão Ordinária de 18.2.2014, esta
Ordem de Trabalhos, fica desde já designado para continuação da sessão o dia 18 de Março.
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As inscrições para a intervenção do público na ? Sessão Extraordinária do Debate Temático
sobre a Colina de Santana processam-se presencialmente ou online, nos termos do respectivo
Aviso, a divulgar nos lugares de estilo e no sítio http:// debaterlisboa.am-lisboa.pt

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2014
A Presidente
flow~

Helena Roseta

Mexo 1: Ordem de trabalhos pendente de 18.2.2014, com 1 aditamento.
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Substitui a
anterior

Ordem de Trabalhos pendente
de 18.02.2014
(Anexo 1 à OT de 11.03.2014— 3~ reunião da F Sessão Ordinária de 2014)
Aprovação da acta n°4 de 16 de Dezembro de 2013
2.

Proposta n.° 3/2014

Deliberar sobre o compromisso plurianual resultante da
aprovação pela Camara da despesa prevista na proposta, no
âmbito da transacção judicial e compromisso arbitral sobre
as acções judiciais respeitantes ao Parque Maycr e aos
terrenos da antiga Feira Popular, e de acordo com a
repartição de encargos prevista na cláusula sexta da minuta
do acordo anexo a proposta, ao abrigo da alínea e) do n.° 1
do art.° 6° da Lei n.° 8/2012 de 21 de Fevereiro; (2x60m)

3.

Petição n° 1/2014

Apreciar a Petição “Pela não desintegração da Rede
Municipal de Bibliotecas de Lisboa”, ao abrigo do n° 7 do
arL° 70° do Regimento da Assembleia Municzpal em vigor;
(60m+lOm para os subscritores da petição)

4.

Petição n° 2/2014

Apreciar a Petição “O nosso bairro precisa de um ponto
cultural!”, ao abrigo do n° 7 do art ° 70° do Regimento da
Assembleia Municipal em vigor; (60m+lOm para os
subscritores da petição)

5.

Proposta n.° 851/2013

Deliberar sobre a Alteração Simplificada do Plano Diretor
Municipal de Lisboa, nos termos da proposta, ao abrigo do
disposto no n. °1 do artigo 79. °e do n. °6 do artigo 9Z °-B do
Decreto-Lei n. ° 380/99, de 22 de Setembro, este ultimo
aditado pelo Decreto-Lei n. ° 316/2007, de 19 de Setembro,
bem como da alínea Ii) do n. °1 do art. ° 25° da Lei n.
75/2013, de 12 de Setembro; (33m)

6.

Proposta n.° 854/2013

Deliberar sobre a Alteração do Plano de Urbanização do
Alto do Lumiar, nos termos da proposta, que reenvia para
apreciação da Assembleia Municipal a Proposta n.°
524/2013, aprovada em Reunião de Camara durante o
mandato transacto, ao abrigo da alínea li) do n. °1 do art. °
25° da Lei n. ° 75/2013, de 12 de Setembro; (33m)

7.

Proposta n.° 857/2013

Deliberar sobre a Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Santa Clara, nos termos da proposta, que
reenvia para apreciação da Assembleia Municipal a Proposta
n.° 691/2013, aprovada em Reunião de Camara durante o
mandato transacto, ao abrigo do n° 1 do art° 13° do DecretoLei n. ° 307/2009, de 23 de Outubro, na redacção dada pela
Lei n. ° 32/2012, de 14 de agosto; (33m)
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8.

Proposta n° 10/2014

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a desafetação do
domínio público municipal de uma parcela de terreno, com a
área de 265,00m2, sita a tardoz dos prédios n.°s 1 e 3 da Rua
Aboim Ascensão e n.° 1 da Rua Afonso Lopes Vieira, ao
abrigo do art.° 25’ n.° 1, alínea &~ da Lei n.° 75/2013, de 12
de Setembro; (33m)

ADITAMENTO
9.

Proposta n° 50/2014

Deliberar sobre a alteração à repartição de encargos da
aquisição de Gás Natural Comprimido (GNC) para
veículos da frota municipal pelo período mínimo de um
ano prorrogável até ao máximo de três anos, nos termos da
proposta, ao abrigo da alínea c) do n° 1 do artigo 6° da
Lei n°8/2012, de 21 defevereiro;

10. Proposta n.° 3/AMJ2O14

Proposta de Regimento da Assembleia Municipal para o
mandato 2013-2014, ao abrigo da alínea a) do n° 1 do
artigo 26° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.

11. Proposta n’~ 49/2014

Deliberar sobre a Proposta n.° 633/2013, aprovada em
Reunião de Câmara durante o mandato transato, para
aprovação da permuta do prédio municipal denominado
“Palácio Benagazil” pelo prédio particular sito na Rua
Maria Andrade, n.° 13, bem como da celebração de um
contrato de arrendamento não habitacional com a
CONFRAGI Confederação Nacional das Cooperativas
Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL, nos
termos da 633/2013, ao abrigo da alíneaz) do n°1 do arL °
25° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
-

As grelhas de tempo para Propostas aditadas serão fixadas após ser ouvida a Conferência de
Representantes, em reunião prevista para dia 10.3.2014.

Assembleia Municipal de Lisboa, em 26 de Fevereiro de 2014.
A Presidente

Helena Roseta
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