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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
IJSBOA

AVISO
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2014

LOCAL E HORA DAS 1NSCRICÕES
Avisam-se os interessados que, nos termos e para os efeitos previstos no n.° 5 do
artigo 83.° e no artigo 86.° do novo Regimento, a Sessão desta Assembleia
Municipal de Lisboa, irá realizar-se no dia 17 de Junho (Terça-feira), na sua Sede
—

Av.~’ de Roma n° 14-L, e terá o seu início às 15 horas, sendo aberta à participação

do público.
As inscrições poderão ser feitas no dia 16 de Junho (2Y feira):
•

Das 9:30h às 13:00h presencialmente na sede da Assembleia Municipal;

•

Das 10:00h às 13:OOh, on-line, em htty://debaterlisboa.am-lisboa.pt;

•

Se no dia 17 de Junho o número de inscrições não atingir o limite de 15, é
aberto novo período de inscrições presenciais entre as 14:00 e as 15:OOh ou
até esgotar o limite de inscrições.

Assembleia Municipal de Lisboa, em 9 de Junho de 2014.
A Presidente
~4jÓ,....

(1~r.t

Helena Roseta
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~ SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(1.~ Reunião)

.

CONVOCATÓRIA
Nos termos do disposto no artigo 27.° e na alínea b) do n.°
Anexo 1 à lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, convoco
Assembleia Municipal de Lisboa, para o dia 17 de junho.
horas, com realização na sua sede, sita na Av. de Roma n° 14

1 do artigo 30.°, ambos do
uma Sessão Ordinária da
2014 (3•a feira), pelas 15
L Lisboa, com a seguinte:
—

ORDEM DE TRABALHOS
1. Intervenção do público

PAOD

—

Período Antes da Ordem do Dia

1. Apreciação do pedido de suspensão apresentado pela S? Deputada Municipal
Maria Luísa Aguiar Aldim, ao abrigo do artigo 7° do Regimento
2. Aprovação de actas
3. Intervenções dos Grupos Municipais e dos Deputados independentes para
apresentação de moções e recomendações (grelha B máximo 60m)
—

4. Votação das moções e recomendações apresentadas

POD Período da Ordem do Dia
-

1.

Apreciação da Informação escrita do Presidente da Câmara, ao abrigo do n° 2,
alínea c) do artigo 25° do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL),
publicado em anexo i à Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro (grelha H máximo 3h
20m);
—
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2.

Apreciação dos documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2013,
nos termos do n°2 do artigo 27° do RJAL, publicado em anexo i à Lei n° 75/2013,
de 12 de Setembro, e do artigo 76° da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, sob condição
de submissão da respectiva proposta pela Câmara Municipal;
-

3.

Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de
Educação, nos termos da alínea d) do n°1 do artigo 5° da lei 41/2003 de 22 de
Agosto, na sua redacção actual;

4.

Proposta n° 162/CM/2014

Apreciar a alteração à Postura Municipal sobre
Toponímia 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 25. “do RJAL,
publicado em anexo i à Lei n° 75/2013, de 12 de
Setembro (grelha A
34m). Tem parecer da 7”
Comissão Permanente;
—

5.

Proposta n° 173/CM/2014

Apreciar a afectação ao domínio público municipal
de urna 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
alínea q) do n.° 1 do artigo 25. do RJAL, publicado
em anexo i à Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro
(grelha A 34m);
°

—

6.

Proposta n.° 223/CM/2014 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 da requalificação da zona e nos
terrnos da proposta, ao abrigo do disposto alínea q)
do n.° 1 do artigo 25. “do RJAL, publicado em anexo
i à Lei ii” 75/2013, de 12 de Setembro (grelha A
34m)

—

7.

Proposta n.° 232/CM/2014 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 5. 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. do RJAL, publicado em
anexo 1 à Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro (grelha
A—34m,);
°
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8.

Proposta n.° 2331CM12014 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 RJAL, publicado
em anexo i à Lei n° 75/20 13, de 12 de Setembro, e
das alínea d)do artigo 14° (rectfficado) e do n° 2 do
artigo 16’ ambos da lei 73/2013, de 3 de Setembro
(grelhaA—34m).

Assembleia Municipal de Lisboa, 9 de junho de 2014.

A Presidente

-

Helena Roseta

-
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