AV I S O
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE JULHO DE 2014

LOCAL E HORA DAS INSCRIÇÕES

Avisam-se os interessados que, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do
artigo 83.º e no artigo 86.º do novo Regimento, a Sessão desta Assembleia
Municipal de Lisboa, irá realizar-se no dia 8 de Julho (Terça-feira), na sua Sede –
Av.ª de Roma nº 14-L, e terá o seu início às 14h30 horas, sendo aberta à
participação do público.
As inscrições poderão ser feitas no dia 7 de Julho (2.ª feira):
• Das 9:30h às 13:00h presencialmente na sede da Assembleia Municipal;
• Das 10:00h às 13:00h, on-line, em http://debaterlisboa.am-lisboa.pt;
• Se no dia 8 de Julho o número de inscrições não atingir o limite de 5, é
aberto novo período de inscrições presenciais entre as 14:00 e as 14:30h ou
até esgotar o limite de inscrições.

Assembleia Municipal de Lisboa, em 3 de Julho de 2014.
A Presidente
Helena Roseta
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19.” SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do n° 1 do artigo 37°, do artigo

400

e do n° 2 do artigo 44° do Regimento da

Assembleia Municipal, convoco uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal para dia 8
de julho de 2014, às 14h30, nas instalações da Assembleia, sita na Av. de Roma n° 14 L

-

Lisboa, com a seguinte:
A Sessão tem período de intervenção aberto ao público (15m) no início dos trabalhos.

Ordem do Dia

1.

Proposta 279/CM/2014

Apreciar o pedido de autorização para a abertura de concurso
externo de ingresso para admissão de 50 trabalhadores da
categoria de bombeiro sapador do Regimento de Sapadores
Bombeiros de Lisboa, nos termos da proposta e ao abrigo do
ii.” 2 do artigo 64.0 da Lei n.° 83-C/2013 (debate conjunto com
a proposta 280/CM/20J4; 2 vezes a grelha base 68 minutos);
-~

•
2.

Proposta 280/CM/2014

Pareceres da 1” e 8” Comissões Permanentes

Apreciar o pedido de autorização para a abertura de
procedimento concursal comum para admissão de 150
trabalhadores da categoria de Assistente Operacional
(Cantoneiro de Limpeza), nos termos da proposta e ao abrigo
do ;n.° 2 do artigo 64.0 da Lei ri.0 83-C/2013 (debate conjunto
com a proposta 279/CM/2014; 2 vezes a grelha base 68
minutos);
-

•

Pareceres da 1” e 5” Comissões Permanentes

til)
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3.

Proposta 287/CM/2014

Apreciar a proposta de celebração de Contrato de Delegação

de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia
de Alvaiade, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea k)
do 25.0 do Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos
artigos 116.° e 131° do Regime Jurídico da Transferência de
Competências, ambos os regimes aprovados pela Lei n.°
75/20 13, de 12 de setembro e publicados em anexo i à mesma
lei (grelha base 34 minutos);
—

•
4.

Proposta 288/CM/2014

Pareceres da

5a

e

7a

Comissões Permanentes

Apreciar a Proposta de celebração de Contrato de Delegação

de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia
do Areeiro, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea k)
do 25. ° do Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos
artigos 116. ° e 1310 do Regime Jurídico da Transferência de
Competências, ambos os regimes aprovados pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro e publicados em anexo i à mesma
lei (grelha base 34 minutos);
—

•
5.

Pareceres da 5a e

7a

Comissões Permanentes

Declarações Politicas (grelha J ajustada ver Nota)
-

-

Intervenções dos Deputados Municipais

-

Votação de moções e recomendações apresentadas

Nota: Por consenso na Conferência de Representantes de dia 30 de Junho, a grelha J Declarações
Políticas, que é susceptível de ajustamentos de acordo com o Anexo 1 do Regimento, será encurtada para
o limite máximo de 3hSOm, assim distribuídos: 8 minutos para a intervenção inicial de cada grupo
municipal e do conjunto dos deputados independentes; 10 minutos (em vez de 15) para cada grupo e o
conjunto de deputados independentes fazerem perguntas ou intervenções sobre as intervenções iniciais; 4
minutos para as intervenções finais de cada grupo municipal ou do conjunto dos deputados
independentes; 10 minutos para a CML.
—

Assembleia Municipal de Lisboa, 3 de julho de 2014.
A Presidente

(~t
Helena Roseta

