
CÂM A R A M U NICIP AL D E LISB O A  

ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57.0 do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como do disposto no artigo 21.0
, n.º 3, do Regimento da Câmara 

Municipal de Lisboa e no Código do Procedimento Administrativo, foram deliberadas 

na Reunião de Câmara de 13 de julho de 2022, os votos de pesar, de saudação, as 

moções e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento e 

os originais dos referidos documentos, a ata em minuta: 

Voto de Pesar n.0 27/2022 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD, 
CDS/PP e Independentes) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Eurico Gonçalves, nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Voto de Pesar n.0 28/2022 (Subscrito pela Sra. Vereadora Laurinda Alves, 
pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vice-Presidente 
Filipe Anacoreta Correia) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Padre António Vaz Pinto, nos termos 
do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Voto de Pesar n.0 29/2022 (Subscrito pela Sra. Vereadora Laurinda Alves, 
pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vice-Presidente 
Filipe Anacoreta Correia) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Vasco Mina, nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 
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Voto de Saudação n.0 64/2022 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD, 
CDS/PP, Independentes e PS) 

Aprovar o Voto de Saudação aos 30 anos Metropolitana de Lisboa, nos termos do 

voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Voto de Saudação n.0 65/2022 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PS) 

Aprovar o Voto de Saudação Voto de saudação ao Procópio, nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Voto de Saudação n.0 66/2022 (Subscrito pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar o Voto de Saudação ao Dia Internacional Nelson Mandela, nos termos do 
voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Voto de Saudação n.0 67/2022 (Subscrito pela Sra. Vereadora do BE) 

Aprovar o Voto de Saudação ao Dia Internacional Nelson Mandela, nos termos do 
voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Moção n.º 28/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar a Moção "Avaliação do Regime TVDE (Transporte individual e remunerado 
de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica)", 
nos termos da moção; 

Votada por pontos: 

Pontos 1, 2 e 3 - Aprovados por unanimidade 
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Ponto 4 

A favor Contra Abstenções 
11 Rejeitado com a 

seguinte votação: 5 (2PCP, 1L, 1BE e 
1Ver. Rui Franco) 2CDS/PP, 2lnd.NTL e o 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Moção n.0 29/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar a Moção "Pelo desenvolvimento de um Plano Nacional Aeroportuário", nos 
termos da moção; 

(Adiada) 

Ausência do Senhor Vereador Pedro Anastácio nesta votação. 

Proposta n.0 412/2022 (Subscrita pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice
Presidente Filipe Anacoreta Correia e pelo Sr. 
Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a atribuição de Medalha Municipal de Mérito Cultural a Carlos Alberto 
Rodrigues, nos termos da proposta; 

Aprovada por escrutínio secreto A favor Contra Abstenções Branco 
com a seguinte votação : ·················• 

16 o 1 o 

Proposta n.0 413/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a 17.ª Alteração Orçamental de 2022, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria I A favor Contra Abstenções 
com a seguinte .. ....... ... .. . .. . · ···· .... . ······ ....... ; .. , ..... . 

.. . . ... .... v
o�ação

_: ___ .. .............. ........... 1 ..... 2.co���-�
�°-

��n�� N_TL_) _ ....... � .. ��� .. �:ra
8
n��l . .  �.: ... �-�-· ... . .... : .. .............. :. ... ����'. .... �.: ... � .. . � .. �:.>. ...... . 

Ausência da Senhora Vereadora Ana Jara nesta votação. 
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Proposta n.º 414/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a contratação de empréstimo de médio e 
longo prazo junto do Banco Europeu de Investimentos, no âmbito do Programa de 
1 nvestimentos Lx XXI, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausência da Senhora Vereadora Inês Drummond e do Senhor Vereador Pedro Anastácio 
nesta votação. 

Proposta n.0 415/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a decisão de não adjudicação e consequente revogação da decisão de 
contratar do procedimento por concurso público, com publicação de anúncio no 
JOUE, para "Aquisição de serviços de vigilância humana e eletrónica (por divisão em 
lotes)" - Processo n.0 21/CPI/DA/DCP/2020 e aprovar a decisão de contratar, a 
autorização da despesa, a escolha do novo procedimento por concurso público, com 
publicação de anúncio no JOUE, e as respetivas peças, para a "Aquisição de serviços 
de vigilância humana e eletrónica para instalações do Município de Lisboa" -
Processo n.º 33/CPI/DA/DCP/2022 e, ainda, aprovar submeter à Assembleia 
Municipal a assunção de compromissos plurianuais, com a consequente repartição 
de encargos, nos termos da proposta; 

A favor Contra Abstenções 

Aprovada por maioria · •· · ·  

com a seguinte 
14 (3PPD/PS0, 

2C0S/PP, 21nd.NTL, 
votação: 

5PS, 1 PCP e 1Ver. 
1 (BE) 1 (L) 

Rui Franco) 

Ausência da Senhora Vereadora Ana Jara nesta votação. 

Proposta n.0 416/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplicação de sanção disciplinar no âmbito do Processo Disciplinar n.0 

59/2020 PDI, nos termos da proposta; 

Aprovada por escrutínio secreto 
com a seguinte votação: 
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Proposta n.0 417/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplicação de sanção disciplinar no âmbito do Processo Disciplinar n.º 
60/2020 PDI, nos termos da proposta; 

e-··--···--------·--··------·----·-------·-·---·---,·--·------·---·---·-···---- r---·------ -------·---·-. ···----·---·--·---· -·-·---"j 

Apro::•::g:�:
u
����=��

reto �:;-º' _ �0:•ra-� A�•:9�::"_-j
-----·-----------·---·--··--·--·-·-·--·--·-·----------·----1 ________ _L_ ____________________ l _______ ................... ______ .,_1 ____________ ....... _____ _J 

Proposta n.0 418/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal de Lisboa a decisão de adjudicação da 
proposta da BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., a 
aprovação da minuta do contrato a celebrar e a designação do gestor do contrato, 
para efeitos de nomeação como Auditor Externo das Contas do Município de Lisboa 
dos anos de 2022, 2023 e 2024, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausência da Senhora Vereadora Ana Jara nesta votação. 

Proposta n.0 419/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a realização de uma adenda ao Protocolo celebrado entre o Município de 
Lisboa e a Academia de Produtores Culturais, no âmbito do Festival "TODOS -
Caminhada de Culturas", a respetiva minuta e a transferência de verba, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 420/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar as Medidas de Ação Social Escolar para o ano letivo 2022/2023, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausência da Senhora Vereadora Cátia Rosas e do Senhor Vereador João Paulo Saraiva nesta 
votação. 

Reunião de Câmara nº 045 de 13 de julho de 2022 5 



• 
CÂM AR A M U NICIP AL D E LISB O A

Proposta N.º 420-A/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora do BE) 

Aprovar a alteração à Proposta "Aprovar as Medidas de Ação Social Escolar para o 
ano letivo 2022/2023", nos termos da proposta; 

l·-- Reºei
t
ada

-·
com a 

---1-- A favor ___ f _______ Contr
a

--·-·---·--·----
!

-----Abstenções---··1

- seduinte votação:n:.���: �;��!,J"__ 2co�l���
D

��ns.?.iu�) L_ 3 (PS) _J 
Ausência da Senhora Vereadora Cátia Rosas e do Senhor Vereador João Paulo Saraiva nesta 
votação. 

Proposta N.0 420-B/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar a alteração à Proposta "Aprovar as Medidas de Ação Social Escolar para o 
ano letivo 2022/2023", nos termos da proposta; 

Ausência da Senhora Vereadora Cátia Rosas e do Senhor Vereador João Paulo Saraiva nesta 
votação. 

Proposta n.º 421/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a delegação de competências em Diretores dos Agrupamentos de escolas e 
Escolas não agrupadas, referente a circuitos especiais de transportes, bem como a 
transferência de verbas, no âmbito da descentralização de competências no domínio 
da Educação, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 422/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a decisão de contratar o serviço de transporte escolar para as crianças dos 
jardins-de-infância e os alunos do ensino básico e secundário da rede pública da 
cidade de Lisboa para o ano letivo 2022/2023, bem como a respetiva despesa e 
submeter à Assembleia Municipal a assunção dos encargos plurianuais e a repartição 
de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n. 0 423/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a celebração de protocolos de colaboração com diversas Entidades e as 
respetivas minutas, a realização da despesa e a transferência de verbas, no âmbito 
das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2022/2023 e 
2023/2024 e submeter à Assembleia Municipal a assunção dos encargos plurianuais 
e a repartição de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 424/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a celebração de Contratos de Delegação 
de Competências entre o Município de Lisboa e Freguesias do Concelho, bem como 
a respetiva afetação e transferência de recursos financeiros, assunção de 
compromissos plurianuais e respetiva repartição de encargos, e a minuta do contrato, 
no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, para os anos letivos 
2022/2023 e 2023/2024, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 425/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a celebração de protocolos de colaboração com diversas Entidades e as 
respetivas minutas, a realização da despesa e a transferência de verbas pela Câmara 
Municipal, no âmbito das Atividades de Animação e de Apoio à Família e da 
Componente de Apoio à Família, para o ano letivo 2022/2023 e submeter à 
Assembleia Municipal a assunção dos encargos plurianuais e a repartição de 
encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 426/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a celebração de Contratos de Delegação 
de Competências entre o Município de Lisboa e Freguesias do Concelho, bem como 
a respetiva afetação e transferência de recursos financeiros, assunção de 
compromissos plurianuais e respetiva repartição de encargos, e a minuta do contrato, 
no âmbito das Atividades de Animação e de Apoio à Família e da Componente de 
Apoio à Família, anos letivos 2022/2023 e 2023/2024, nos termos da proposta; 

1 Aprovada por maioria 1 -A f
avor_ __J__ Contra -+-----

Abstenções __________ 1

1 • t , 14 (3PPD/PSD, ; , , com a seguin e i i I 1 t _ . : 2CDS/PP, 2lnd.NTL, 1 O 1- 2 {PCP) í ! vo açao. 1 4PS 1L 1BE 1V 1 ; : 1 , , e er. 1 , 1 

L----·--······-·----·-------------·-··-·-----j ·---·-·--·-·-Rui_ Franco) ····---- i ----------·-···-·······--··········-------·-···l ·-···········---·-······--··----·-········--·-···········-···-1 

Ausência da Senhora Vereadora Cátia Rosas nesta votação. 
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Proposta N.0 426-A/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar a adenda à Proposta "Aprovar submeter à Assembleia Municipal a 
celebração de Contratos de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa 
e Freguesias do Concelho, bem como a respetiva afetação e transferência de 
recursos financeiros, assunção de compromissos plurianuais e respetiva repartição 
de encargos, e a minuta do contrato, no âmbito das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família, anos letivos 2022/2023 e 
2023/2024", nos termos da proposta; 

Ausência da Senhora Vereadora Cátia Rosas nesta votação. 

Proposta n.0 427/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a transferência de verbas para as Juntas de Freguesia referente às 
assistentes operacionais (área da Educação) ano económico 2022, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 428/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ângelo Pereira) 

Deliberar submeter à Assembleia Municipal a alteração à prévia autorização da 
repartição de encargos e a emissão prévia para assunção de compromissos 
plurianuais relativos ao procedimento n.º 011AQEA/Parque das Nações
C/2021-2024 - Aquisição de serviços de manutenção e trabalhos dos Elementos de 
Água, no Parque das Nações - C, ao abrigo do Acordo Quadro, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 429/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ângelo Pereira) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro, nos termos do Programa Municipal de Apoio 
ao Desporto (PMAD), de acordo com as regras gerais do RAAML, para o Centro de 
Cultura Popular de Santa Engrácia, Centro de Recreio Popular Bairro da Calçada 
dos Mestres, Clube de Futebol "Os Unidos" e Clube Desportivo de Olivais e 
Moscavide, bem como aprovar a correlativa minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo e de Acordo de Tratamento de Dados, nos termos da 
proposta; 

{Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.º 430/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ângelo Pereira) 

Aprovar o prolongamento e respetivo reforço financeiro do apoio ao transporte, em 
táxi, de munícipes de Lisboa, no âmbito da vacinação contra a COVID-19, através 
da continuação da colaboração com as organizações representativas do setor do 
táxi, nos termos da proposta; 

i . --·--·----·---------- 1 ---·-·-------·--·--·--·---------·-····-·--·· 1
! A favor Contra J Abstenções 1 

'A 
. .  i 1 1 ' ! provada por maioria 0-----·--·---·---- --t··--·--·--- -·-·············--·---•--------------------·

: . 1 12 (3PPD/PSD, 1 i 
1 

com a se�u1nte 2CD5/PP, 21nd.NTL, i i 1 

1 
votaçao: i 2PCP, 1 L, 1 BE e 1Ver. i 

O 
1 

5 {PS) 
l 

L_ __ ·----------------·---·--_i_ ___ Rui Franc� __ J_______ --·----·--J ------------·-]

Proposta n.0 431/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ângelo Pereira) 

Aprovar a transferência de verba para "O Ninho - Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS)", relativa ao ano 2022, nos termos da proposta; 

1 ------------r··-----·-·-·---·-------------·--·--·-·-·-·---------·--·-·----r----------·-·-·-·-·-·-·-·---·----1
1 A d . . ! A favor I Contra I Abstenções !, prova a por maioria i ---------··---·······--··--·-····-·---+--------·----·-·······----------·------1----·--········--·------·------_: 
i com a seguinte ! 16 {3PPD/PSD, 1 1 i 
i votação: i 2CD5/PP, 2lnd.NTL, 1 O 1 1 (Ver. Rui Franco) ! 
i ------·--· __ _l 5PS,_2PCP, 1 L e 1 BEtL ...... ·--·- · _ ....... ...! ___ -------·--·------] 

Proposta n.º 432/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ângelo Pereira) 

Deliberar aprovar a atribuição de um apoio financeiro à Associação Animalife com 
vista a apoiar a continuidade do Projeto "Street Vet - Vet na Rua", do qual são 
beneficiárias famílias carenciadas e pessoas em situação de sem-abrigo da cidade 
de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.º 433/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ângelo Pereira e 
pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aceitar a doação pela sociedade IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, 
LDA, para apoio à Cidade de Lisboa no contexto da Missão de Apoio aos refugiados 
da Ucrânia, nos termos da proposta; 

1 T : 1 ! 
i ! A favor i Contra I Abstenções ! 
: Aprovada por maioria i-·-·---·-·---·--------·---·--·-·--·-·········--: ------·---·--·---·---·--- [·-----·--·-·--·----------- i
1 • : 16 (3PPD/PSD, 1 , 1 comª se�u_mte i 2CDS/PP, 21nd.NTL, ! l ! votaçao. i 5PS, 2PCP, 1L e 1Ver. i O 

l 
1 (BE) 

i 
L .... ·---------- -·--·--·-·····--·-···-------------L---·-·····-- Rui_ Franco J ______ L __ ··---------··----·-·······--·-·······-···1.--... _ ... _ ...... -.. --.-·---·-···-·-·-·-·-·-·-····-·--·-·-····-··--! 

Reunião de Câmara nº 045 de 13 de julho de 2022 9 



• 
CÂM AR A M U NICIP AL D E LISB O A  

Proposta n.0 434/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar o reconhecimento, como Entidade de Interesse Social Local, da Creche 
Jardim Infantil de Santo Amaro, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. 0 435/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar o reforço de verba a transferir para a Junta de Freguesia de Marvila, no 
âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa - Vertente de 
apoio a Agregados Familiares, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 436/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar o Protocolo de Colaboração entre a CML e a Edenred Portugal SA com vista 
à prestação de apoio aos refugiados da Ucrânia que pretendam fixar-se no concelho 
de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 437/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar e submeter à Assembleia Municipal de Lisboa, para aprovação, a alteração 
às Regras do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa (FES) -
Vertente de apoio a Agregados Familiares, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 ·438/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar o Concurso de Fotografia "Onde está o povo de Lisboa?" em homenagem a 
Victor Palla e Costa Martins, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta N.0 438-A/2022 (Subscrita pela Sr. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a alteração à Proposta "Aprovar o Concurso de Fotografia "Onde está o povo 
de Lisboa?" em homenagem a Victor Palla e Costa Martins", nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Reunião de Câmara nº 045 de 13 de julho de 2022 10 



CÂM ARA M U NICIP AL D E LISB O A

Proposta n.0 439/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar a Criação do Gabinete Brasileiro de Leitura, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausência da Senhora Vereadora Laurinda Alves e do Senhor Vereador Ângelo Pereira nesta 
votação. 

Proposta n.0 440/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar a criação do "Museu Narrativo de Lisboa", como medida de salvaguarda e 
promoção do património histórico e cultural da cidade, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.º 441/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora do BE) 

Aprovar a criação de um grupo de trabalho de acompanhamento da descentralização 
de competências, nos termos da proposta; 

Votada por pontos: 

Ponto 1 - Aprovado por unanimidade 

Ponto 2 
1 T i 1 1 

1 1 A favor i Contra �stenções 1 

1 !!
�

�ii��:�o��
�

�: r--5-(2PCP, 1L, fB_E_e __ 
l_ 6 (2PPD/PS0:--. i

4 PS 1 
1 ----------·---·----- 1 1Ver. Rui Franco}__!_ 2CD5/PP e 21nd.NTL) _ _!__ _____________________________ ( ___ ) __________________ ___j

Ausência dos Senhores Vereadores Ângelo Pereira e Pedro Anastácio nesta votação. 

Proposta n.0 442/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a reserva de solo municipal para cooperativas de inquilinato, nos termos da 
proposta; 

(Adiada) 

Ausência dos Senhores Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia, Vereadores Ângelo Pereira 
e Pedro Anastácio nesta votação. 
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Proposta n.0 442-A/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Aprovar a proposta de alteração à proposta "Aprovar a reserva de solo municipal 
para cooperativas de inquilinato", nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Ausência dos Senhores Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia, Vereadores Ângelo Pereira 
e Pedro Anastácio nesta votação. 

Proposta n.0 443/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a elaboração do programa municipal para a educação (ou escola) 
antirracista, multicultural e para os Direitos Humanos, centrado na promoção de 
ações que fomentem a diversidade e o diálogo entre diferentes origens geográficas 
e culturais em contexto educativo, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

e
N
u
o

,
sª

,
\

·
�
,_

em º� .. 
to n.0 3 o Art. 57.0 d supra citada Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro 

, � v .... \.9. Diretora do Departamento de Apoio aos Órgãos 
e Se�iços do Município man ei lavrar. 

Paços do Concelho, 13 de julho de 2022 

O Presidente 

Carlos Moedas 
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