
C Â M A R A MUNICIPAL O E LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL GRILO 

~~ 
PROPOSTAN.C?~O 

Aprovar o Relatório Final, a minuta do protocolo de colaboração e a transferência de verbas, referente 
ao Concurso para apoio a Projetos de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer Acontecer", 
no âmbito do Programa Municipal " Secundário para todos", bem como aprovar submeter à 
Assembleia Municipal a alteração da assunção do compromisso plurianual nos termos da proposta. 

Pelouro: Educação- Vereador Manuel Grilo 
Serviços: Departamento de Educação 

Considerando que: 

Através da Deliberação da Câmara Municipal de Lisboa n° 345/CM/2019, de 25 de julho foram aprovadas as 
normas do Concurso para apoio a Projetos de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer 
Acontecer', no âmbito do Programa "Secundário para todos"; 

Através da Deliberação da Câmara Municipal de Lisboa n° 409/CM/2019, de 25 de julho, aprovada pela 
Assembleia Municipal, em reunião de 10 de setembro de 2019, foi autorizada a assunção de compromissos 
plurianuais do Concurso para apoio a Projetos de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer 
Acontecer", no âmbito do Programa Municipal'' Secundário para todos''; 

Em 13 de setembro de 2019 deu-se início à submissão de candidaturas, tendo sido fixada a data de fecho de 31 
de outubro de 2019, conforme consta no Despacho n° 105/P/2019, de 12 de setembro, publicado no zo 
Suplemento ao Boletim Municipal n° 1334, de 12 de setembro; 

Através do Despacho n° 1 17/P/2019, de 24 de outubro, publicado no 2° Suplemento ao Boletim Municipal n° 
1340, de 24 de outubro, foi prorrogado o prazo para submissão de candidaturas até 14 de novembro de 2019, 
dado ser a primeira edição deste Concurso e sendo um dos seus objetivos a promoção, em qualidade e 
diversidade, do maior número de projetos, a par da solicitação das direções de Agrupamento e das 
comunidades educativas; 

Através do Despacho n° 124/P/2019, de 14 de novembro, publicado no 1° Suplemento ao Boletim Municipal 
n° 1343, de 14 de novembro, foi designado o Júri de avaliação das candidaturas apresentadas ao Çoncurso 
Fazer Acontecer; 

Através do Despacho n° 125/P/2019, de 14 de novembro, publicado no 3° Suplemento ao Boletim Municipal 
no 1343, de 14 de novembro, foi novamente prorrogado o prazo para submissão de candidaturas até 18 de 
novembro de 2019; 

Após análise das candidaturas recebidas na plataforma, o Júri do Concurso Fazer· Acontecer elaborou, em i 7 
de janeiro de 2020, o Relatório para a apresentação da listagem preliminar de ordenação final de candidaturas, 
tendo o mesmo sido publicado no dia 17 de janeiro de 2020; 

No seguimento da análise das pronúncias recebidas durante o período de audiência prévia e atendendo que 
desta resultou alteração da listagem preliminar de ordenação fmal de candidaturas, o Júri do Concurso Fazer 
Acontecer elaborou, em 02 de abril de 2020, o Relatório para a apresentação da segunda listagem preliminar 
de ordenação final de candidaturas, tendo o mesmo sido publicado no dia 22 de abril de 2020; 
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No seguimento da análise das pronúncias recebidas durante o periodo de audiência prévia, não resultou 
qualquer alteração à listagem preliminar de ordenação final de candidaturas anexa ao "Relatório para 
Apresentação da Segunda Listagem Preliminar de Ordenação Final de Candidaturas" datado de 02 de abril 
de 2020, e que deste faz parte integrante, tendo o Júri do Concurso Fazer Acontecer deliberou, por 
unanimidade, manter e reiterar o teor dos relatórios datados de 17 de janeiro de 2020 e de 02 de abril de 2020; 

Em consequência, o júri deliberou, por unan.intidade e em cumprimento do disposto no Despacho n° 
124/P/2019, de 14 de novembro, que determinou a designação do júri de avaliação das candidaturas 
apresentadas ao Concurso Fazer Acontecer, homologar a lista de ordenação fmal de candidaturas, anexa ao 
Relatório Final, datado de 21 de maio de 2020, e que da presente proposta faz parte integrante, e remeter estes 
e demais documentos que compõem o processo, ao Senhor Vereador do Pelouro da Educação, Manuel Grilo, 
para posterior submissão à Câmara Municipal, entidade competente para a decisão de aprovar o relatório final, 
nos termos do disposto na alínea u) do n.0 1 do artigo 33.0 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro, ambos os diplomas na sua redação 
atual; 

Nos termos do disposto no n° 1 do Ponto VI das Normas do Concurso para apoio a Projetos de Promoção do 
Sucesso Educativo denominado "Fazer Acontecer", no âmbito do Programa "Secundário para todos", "A 
candidatura ao "Fazer Acontecer" pode ser anual ou bienaf'; 

Nos termos do disposto no n° 4 do Ponto VI das Normas", "Os apoios financeiros serão concedidos mediante 
a celebração de protocolos de colaboração entre a Câmara Munici'pal de Lisboa e as entidades executoras"; 

Nos termos do disposto no n° 5 do Ponto VI das Normas, "A transferência do montante aprovado será 
,·ealizada !fOS temzos do protocolo a celebrar tendo os seguintes princípios enquadradores: a) Para os 
projetas anuais aprovados até 5. 000 ê, a verba será transferida ná totalidade, após a aprovação da 
candidatura e celebração do respetivo protocolo, b) Nos restantes projetas anuais aprovados, a transferência 
da verba será faseada: 80% após a aprovação da candidatura e 20 % após a entrega de relatório final que 
possibilite a monitorização e avaliação da execução fisica e .financeira, c) Nos projetas bienais aprovados, a 
transferência da verba será faseada. A primeira tranche, no valor de 60%, será transferida após a celebração 
do protocolo. As restantes duas tranches de 20% serão disponibilizadas após a verificação de boa execução 
através de Relatório Intercalar e do Relatório final."; 

Por outro lado, a dimensão e complexidade do presente concurso, e por se tratar da sua primeira ·edição, 
conjugados com a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas com presença de estudantes em 
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário de educação pré -
escolar, básica, secundária, no âmbito da pandemia COVID-19, levou a que não fosse passivei concluí-lo e 
executá-lo ainda durante o ano letivo de 2019/2020, pelo que os projetos vencedores iniciarão a sua execução 
a partir de 01 de setembro de 2020;. 

Por fim, importa, de igual modo, submeter à Assembleia Municipal a alteração da assunção de compromissos 
plurianuais do Concurso para apoio a Projetes de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer 
Acontecer'', no âmbito do Programa Municipal" Secundário para todos", aprovada através da Deliberação da 
Câmara Municipal de Lisboa n° 409/C.M/2019, de 25 de julho, aprovada pela Assembleia Municipal, em 
reunião de 10 de setembro de 2019, de modo a reduzir o valor do encargo total e dos encargos para os anos 
económicos de 2020 e 2021 e contemplar encargos para o ano económico de 2022. 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere aprovar: 
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1. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a alteração da assunção de compromissos plurianuais, 
aprovada pela Assembleia Municipal em 10 de setembro de 2019, através da 409/CM/2019, de 25 de julho, de 
05 de dezembro, no valor total de 747.200,00 €, referente aos anos económicos de 2020, 2021 e 2022, no 
âmbito do Concurso para apoio a Projetes de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer 
Acontecer'', no âmbito do Programa Municipal" Secundário para todos", nos termos do disposto na alínea 
ccc) do n.0 1 do artigo 33° da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro e para os efeitos previstos na alínea c) do n.0 

1 do artigo 6° da Lei n.0 8/2012, de 21 de fevereiro, com os seguintes valores de compromissos plurianuais e 
respetivo enquadramento orçamental: 

Rúbrica Eeonómica 2020 2021 
0.04.03.01 550.902,00 € 111.300,40 € 

2. O Relatório Final, bem como a lista de ordenação fina] de candidaturas, anexa a este, no âmbito do 
Concurso para apoio a Projetas de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer Acontecer", no 
âmbito do Programa Municipal "Secundário para todos", nos termos do disposto na alínea u) do n.0 1 do 
artigo 33.0 do Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o disposto no Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 07 de janeiro, ambos os diplomas na sua redação atual. 

3. A realização da despesa, no valor total de 747.200,00 €, que representa um encargo para os anos 
económicos de 2020, 2021 e 2022 e consequentes transferências de verbas, de acordo com o disposto na 
cláusula 28 dos protocolos de colaboração, a celebrar com as entidades constantes no Anexo "Concurso fazer 
Acontecer" -Entidades e Valores, que faz parte integrante da presente proposta, no âmbito do Concurso para 
apoio a Projetas de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer Acontecer'', no âmbito do Programa 
Municipal "Secundário para todos", nos termos do disposto na alínea u) do n.0 1 do artigo 33.0 do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n .0 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

4. A minuta do protocolo de colaboração a celebrar com as entidades constantes no Anexo "Concurso fazer 
Acontecer" -Entidades e Valores, que faz parte integrante da presente proposta, no âmbito do Concurso para 
apoio a Projetas de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer Acontecer'', no âmbito do Programa 
Municipal "Secundário para todos", nos termos do disposto na alínea u) do n.0 1 do artigo 33.0 do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

A despesa, no valor total de 747.200,00 €, constitui um encargo para os anos económicos de 2020, 2021 e 
2022, sendo 550.902,00 € referentes ao ano económico de 2020, 111.300,40 € referentes ao ano económico de 
2021 e 84.997,60 € referentes ao ano económico. de 2022, com o enquadramento na Orgânica 10050 1 Rúbrica 
Económica 0.04.03.01 - Estado I Ação do Plano B2.P008.01 - Programa Lisboa Escola Jnc1usiva 
(43933_DM) do respetivo orçamento. 

Lisboa, l de ~~\.-o de 2020. 
O Vereador 

~L~~~-
~Manuel Grilo 
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MITNUTA DEPROTOCOLODE COL ABORAÇÃO 
Projeto __ _ 

no âmbito do Concurso para apoio a Projetas de Promoção do Sucesso Educativo denominado "Fazer 
Acontecer'', no âmbito do Programa Municipal "Secundário para todos" 

Entre: 

O Município de Lisboa, pessoa coletiva n° 500 051 070, com sede nos Paços do Concelho - Praça do 
Município, 1149-014 Lisboa, através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Lisboa, aqui representada 
pelo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, Manuel Fernando Rosa Grilo, com competência para o ato 
conferida pelo Despacho n .0 99/P/2017, republicado e com a redação conferida pelo Despacho n.0 120/P/2019, 
publicado no 5° Suplemento ao Boletim Municipal n.0 1342, de 07 de novembro, adiante designado por 
"Primeiro Outorgante"; 

e 

O! A -------- pessoa coletiva n.0 
____ _, com sede na , neste ato 

representada por , na qualidade de adiante designado como Segundo Outorgante; 

É-celebrado o presente protocolo de colaboração, aprovado pela Deliberação da Câmara Municipal de Lisboa 
n° _/CM/2020, de_ de que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.3 

Objeto 

Constitui objeto do presente protocolo de colaboração, a atribuição de apoio fmanceiro para o 
desenvolvimento e execução do projeto , no âmbito do Concurso ' 'Fazer Acontecer", a 
ser executado durante o ano letivo de - ---

Cláusula 2.3 

Apoio financeiro 

1. O Primeiro Outorgante atribui ao Segundo Outorgante o apoio financeiro no montante total de 
_ ____ €, de acordo com o plano de pagamentos previsto no n° 3 da presente cláusula. 

2. O apoio financeiro referido no número anterior, destina-se exclusivamente ao desenvolvimento e 
execução do projeto - -------

3. O apoio atribuído obedece ao seguinte plano de pagamentos: 

a) Para os projetes anuais aprovados até 5.000 €: 
O valor constante no n° 1 da presente cláusula será transferido numa única prestação, após a 
celebração do presente protocolo de colaboração. . . 

b) Nos restantes projetos anuais: 
1.8 Prestação, no valor de 80% do montante total do apoio financeiro a atribuir, a ser 
transferida após a celebração do presente protocolo de colaboração; 



C Â M A R A MUNIC I PAL D E LISB OA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL GRILO 

2.3 Prestação, no valor de 20% do montante total do apoio fmanceiro a atribuir, a ser 
transferida após a entrega de relatório fmal que possibilite a monitorização e avaliação da 
execução fiska e fmanceira. 

c) Nos projetos bienais: 
1 .8 Prestação, no valor de 60% do montante total do apoio financeiro a atribuir, a ser 
transferida após a celebração do presente protocolo de colaboração; 
2.a Prestação, no valor de 20% do montante total do apoio fmanceiro a atribuir, a ser 
transferida após a verificação de boa execução através de Relatório Intercalar; 
3 .a Prestação, no valor de 20% do montante total do apoio fmanceiro a atribuir, a ser 
transferida após a verificação de boa execução através do Relatório final. 

4. Ao presente protocolo de colaboração encontra-se associado o compromisso n° ____ _ 

Cláusula 3! 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

Constituem obrigações do Primeiro Outorgante cumprir as condições e os prazos de pagamento estipulados e 
acompanhar a execução do projeto e atividades. 

Cláusula 4.3 

Obri~ações do Segundo Outorgante 

Constituem obrigações do Segundo Outorgante: 

a) Cooperar com o Primeiro Outorgante no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento 
do presente protocolo de colaboração; 

b) Apresentar um relatório intercalar, no caso de. projetas bienais, com explicitação dos resultados 
alcançados, 1 O meses após o início do projeto; 

c) Apresentar o relatório final com explicitação dos resultados alcançados, no prazo de 30 dias seguidos, 
após a conclusão do projeto; 

d) ' Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 
Outorgante, no âmbito do objeto do presente protocolo de colaboração; 

e) Aplicar e administrar corretamente o apoio financeiro tendo em conta o objeto do presente protocolo 
de colaboração; 

f) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e eficiência na gestão do apoio atribuído; 
g) Constituir uma pasta técnica e fmanceira do projeto, devidamente organizado, com a 

documentação da execução das diferentes atividades, de forma a estar disponível, a todo o 
tempo, para verificação da conformidade por parte da coordenação do "Fazer Acontecer'' e/ou 
outras entidades competentes; 

h) Comunicar ao Departamento de Educação a calendarização de eventos ou iniciativas relevantes 
para os objetivos do projeto, com uma antecedência mínima de 15 dias seguidos; 

i) Publicitar o apoio atribuído pelo Primeiro Outorgante, em todas as atividades desenvolvidas, 
nos seus meios oficiais de divulgação, em conformidade com as orientações produzidas pelos 
serviços municipais responsáveis; 

j) Explicitar o apoio do "Fazer Acontecer'' em todos os materiais de publicitação e comunicação 
do projeto, de acordo com as regras defmidas para o efeito, devendo estar sempre visível o 
logotipo do concurso e do Município de Lisboa; 
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k) Explicitar, de forma expressa e destacada, a referência explicita ao financiamento do "Fazer 
Acontecer' e ao nome do projeto fmanciado. 

I) Autorizar o Primeiro Outorgante a utilizar os elementos de comunicação e publicitação 
produzidos durante a realização do projeto, da exclusiva responsabilidade do Segundo 
Outorgante, para efeitos de divulgação, nos termos da legislação em vigor e poderão vir a ser; 

m) Assegurar, durante a realização do projeto, o acesso às iniciativas e atividades do projeto, 
nomeadamente para efeito do registo audiovisual nos termos da legislação em vigor. 

Cláusula 5. a 

Sigilo e Proteçio de dados 

1. As Partes Outorgantes guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos termos da lei e 
do presente protocolo de colaboração às quais tenham acesso por força da execução deste. 

2. As Partes Outorgantes reconhecem que todas as informações de carácter financeiro, técnico, relativas 
a recursos humanos e à atividade atual ou futura de cada Parte Outorgante e de entidades que com ela 
se encontrem ou venham a relacionar são informações confidenciais, sujeitas a sigilo ao abrigo da 
presente Cláusula. 

3. A obrigação de sigilo prevista na presente Cláusula manter-se-á em vigor após a cessação, por 
qualquer causa, dos efeitos do presente protocolo de colaboração. 

4. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que forem comprovadamente do 
dominio público à data da respetiva obtenção pelo Segundo Outorgante ou que este seja legalmente 
obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou 
outras entidades administrativas competentes. 

5. As Partes Outorgantes reconhecem que serão responsáveis pelo tratamento de dados de dados 
pessoais aos quais tenham acesso ao abrigo ou por força da execução do presente protocolo de 
colaboração, em conformidade com o disposto no RGPD e demais legislação aplicável em matéria e 
proteção de dados pessoais. 

6. O tratamento conjunto, a partilha e a comunicação de dados pessoais entre as Partes Outorgantes, ao 
abrigo ou durante a execução do presente protocolo de colaboração, será feita ao abrigo do disposto 
no RGPD e demais legislação aplicável em matéria e proteção de dados pessoais. 

7. As Partes Outorgantes comprometem-se realizar o tratamento de dados pessoais apenas quando se 
verifique um dos elementos de licitude previstos no RGPD, obrigando-se ainda a aplicar as medidas 
técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar a sua segurança, incluindo a proteção 
contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação 
acidental, assegurando ainda os direitos dos titulares de dados pessoais previstos no RGPD e demais 
legislação aplicável em matéria e proteção de dados. 

8. As Partes Outorgantes comprometem-se a conservar os seus dados pessoais enquanto os mesmos 
forem necessários para cumprir a finalidade para a qual foram recolhidos ou para cumprir qualquer 
exigência legal. 
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Cláusula 6.8 

Auditoria 

O projeto apoiado nos termos do presente protocolo de colaboração pode ser submetido a auditoria, a realizar 
pelo Departamento de Gestão da Qualidade e Auditoria da Câmara Municipal de Lisboa, devendo o Segundo 
Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada adeq!J,ada e oportuna para o efeito. 

Cláusula 7 .a 

Revisio ao protocolo de colaboração 

O presente protocolo de colaboração pode ser objeto de revisão, por acordo das Partes Outorgantes, no que se 
mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pelo Primeiro Outorgante devido a imposição legal ou 
ponderoso interesse público. 

Cláusula s.• 
Incumprimento 

Caso se confirmem situações de aplicação irregular do apoio financeiro atribuído e/ou informação insuficiente 
sobre a aplicação do mesmo, o Segundo Outorgante terá que restituir o apoio, podendo ainda ficar impedido 
de apresentar novos projetes em futuras edições do "Concurso Fazer Acontecer''. 

Cláusula 9.• 
Vigência do contrato-programa 

O presente protocolo de colaboração inicia~se com a sua celebração e vigorará até ao final do ano letivo 
20120/2021 OU 2021/2022 (consoante tenha 1 ou 2 anos letivos de vigência). 

Cláusula I 0.8 

Disposições finais 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente protocolo de colaboração, aplicam-se, 
su bsidiariamente, as disposições das normas do Concurso para apoio a Projetos de Promoção do Sucesso 
Educativo denominado "Fazer Acontecer'', no âmbito do Programa "Secundário para todos" aprovadas 
através da Deliberação da Câmara Municipal de Lisboa no 345/CM/2019, de 25 de julho. 

Lisboa, _ de __ de 2020. 

Pelo Primeiro Outorgante 

(O Vereador do Pelouro da Educação, 
Manuel Grilo) 

Pelo Segundo Outorgante 

o 
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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 19.0
, n.0 2, do Regimento da 

Câmara Municipal de Lisboa, foram deliberados na Reunião de Câmara de 18 

de junho de 2020, realizada ao abrigo do artigo 3.0
, n.0 3, da Lei n.0 1-A/2020, 

de 19 de março, a ata, os votos de pesar, de repúdio e de saudação, as 

moções e as propostas a seguir discriminados, constituindo o presente 

documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta: 

Apreciação e aprovação da Ata n. 0 125 da Reunião de Câmara de 09 de abril 
de 2020; 

(Aprovada por unanimidade) 

Voto de Pesar n.0 20/2020 (Subscrito pelos Srs. Presidente e Vereadores 
do CDS/PP, do PS e Independentes e do 
PPD/PSD) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo .falecimento do Cónego Luis Manuel Pereira da 
Silva, nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Voto de Pesar n.0 21/2020 (Subscrito pelos Srs. Presidente e Vereadores 
do PCP e Paula Marques) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de António Joaquim dos Santos, nos 
termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 
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Voto de Pesar n.0 22/2020 (Subscrito pela Câmara) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Álvaro José Ferreira Amorim, nos 
termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Voto de Repúdio n.0 1/2020 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do CDS/PP e 
do PPD/PSD) 

Aprovar o Voto de Repúdio "Pela vandalização da estátua do Padre António 
Vieira em Lisboa", nos termos do voto; 

Aprovado por maioria com a 
seguinte votação: 

A favor I Contra • I Abstenções 

O 2 (PCP) 

Voto de Repúdio n.0 2/2020 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do CDS/PP, 
Ricardo Veludo e João Pedro Costa) 

Aprovar o Voto de Repúdio "Ocupações e desocupações ilegais de habitações". 
nos termos do voto; 

·-
I I A favor Contra Abstenções 

Aprovado por maioria com a 14 (6PS, 21nd., 

I I seguinte votação: 4CPS/PPe 3 (2PCP e 1BE) o 
2PPD/PSD) 
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Moção n. 0 32/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar a Moção "Pela reabertura da ativídade tauromáquica", nos termos da 
moção; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

Moção n. 0 33/2020 

A favor Contra Abstenções I 
13 (6PS, 11nd.-

2 (11nd. -Ver. 

~ Ver. João Paulo Paula Marques e Saraiva, 4CDS/PP 
1BE) I e 2PPD/PSD) ·- __ 

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Paula 
Marques, João Paulo Saraiva, Miguel Gaspar, 
Ricardo Veludo, Manuel Grilo e Presidente) 

Aprovar a Moção •Pela condenação de atos racistas e xenófobos", nos termos da 
moção; 

(Aprovada por unanimidade) 

Voto de Saudação 
8/2020 

n.0 (Subscrito pelos Srs. Vereadores Manuel Grilo, 
Paula Marques e Ricardo Veludo) 

Aprovar o Voto de Saudação "28 de Junho- Dia do Orgulho LGBTI", nos termos 
do voto; · 

A favor Contra Abstenções 
Aprovado por maioria com a 6 (4CDSIPP e seguinte vota~o: 11 (6PS, 21nd., o 2PCP) 

1 2PPD/PSD e 1BE) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE L I SBOA 

Voto de Saudação 
9/2020 

n.0 (Subscrito pelos Srs. Vereadores Manuel Grilo e 
Paula Marques) 

Aprovar o Voto de Saudação "À Mobilização Antirracista", nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Proposta n. o 294/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar a 20. a Alteração ao Orçamento de 2020 e Grandes Opções do Plano 
2020-2023, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
A favor I Contra Abstenções 

seguinte votação: 9 (6PS, 21nd. e I 6(4CDSJPPe 2 (PCP) 
I 1BEl 2PPD/PSD) 

Proposta n. 0 906/2019 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar o pedido de licenciamento para a obra de construção de um edifício na 
Rua de Entre Campos, n.0s 47 a 51, que constitui o Processo n.0 2330/EDI/2018, 
nos termos da proposta; 

A favor Contra I Abstenções 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 11 (6PS, 21nd., o I 

6(4CDSIPP e 
2PPD/PSD e 1 BE) 2PCP) 

Reuni lo de Câmara n.• 133 de 18 de junho de 2020 4 



CÂMA R A MU N I C I PA L O E L ISBOA 

Proposta n. o 295/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar o indeferimento do pedido de licenciamento para obras de alterações 
interiores e exteriores, a realizar no prédio sito na Rua das Portas de Santo Antão 
n.0 S 106-110, Freguesia de Arroios, que constitui o Processo n.0 159/EDI/2019, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 296/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar o projeto de arquitetura para obras de alteração com ampliação, a 
realizar no prédio silo na Avenida Almirante Reis n.0s 36-40, Freguesia de 
Arroios, que constitui o Processo n.0 628/EDI/2015, nos termos da proposta; 

A favor Contra Abstenções 
Aprovada por maioria com a 14 (6PS, 21nd., 

seguinte votação: 4CDS/PPe o 3 (2PCP e 1BE) 
2PPD/PSD) 

Proposta n.0 297/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar a homologação favorável, referente ao Pedido de Informação Prévia para 
obras de ampliação do edifício de escritórios, sito na Rua Aurélio Quintaninha- C. 
C. Colombo, Freguesia de Carnide, que constitui o Processo n.0 2216/EDI/2019, 
nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
A favor I Contra Abstenções 

--
seguinte votação: 11 (6PS, 21nd., I 2 (PCP) 4 (CDS/PP) 2PPD/PSD e 1 BE) 
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CÂMARA MUN I C IP AL D E LIS B OA 

Proposta n.0 298/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Deliberar deferir o pedido de informação prévia relativo à autorização excecional 
de registo de Alojamento Local das frações habitacionais do imóvel localizado na 
Calçada de São Vicente, n.0s 86-88, que constitui o Processo n.0 7728/DOC/2019, 
nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n. o 299/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Deliberar deferir o pedido de Informação Prévia relativo à autorização excecional 
de registo de alojamento local das frações habitacionais do imóvel localizado na 
Rua Josefa de Óbidos, n.0 25, que constitui o Processo n.0 7780/DOC/2019, nos 
termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 300/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar condicionadamente o pedido de informação prévia relativo à criação de 
um equipamento na área da educação, com projeção internacional, que incluirá 
áreas de residências para estudantes e áreas destinadas a serviços e outros 
usos, no Lote 9 da Avenida Marechal Gomes da Costa, requerido pelo United 
Lisbon Education Hub, S.A., que constitui o Processo n.0 1602/EDI/2019, nos 
termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

ReuntAo de CAmara n.• 133 de 18 <Je Junho de 2020 
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CÂMARA M U N ICI P AL D E LISBO A 

Proposta n.o 300-A/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar a Proposta de Alteração à Proposta n.0 300/2020 - "Aprovar 
condicionadamente o pedido de informação prévia relativo à criação de um 
equipamento na área da educação, com projeção internacional, que incluirá áreas 
de residências para estudantes e áreas destinadas a serviços e outros usos, no 
Lote 9 da Avenida Marechal Gomes da Costa, requerido pelo United Lisbon 
Education ·Hub, S.A., que constitui o Processo n. o 1602/EDl/2019", nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 301/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar condicionadamente o pedido de informação prévia relativo à operação 
urbanística a desenvolver no designado Ediftcio Tabaqueira, 'situado na Rua da 
Tabaqueira, em Marvila, apresentado por Wonderempire, Lda., que constituí o 
Processo n. 0 1283/EDI/2019, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 302/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Deliberar declarar a nulidade do ato de aprovação do projeto de arquitetura 
apresentado para alteração e ampliação do prédio situado na Rua do Quelhas, 
n.0 S 21-23, praticado em 17/11/2017, no Processo n.0 1189/EDI/2016, e aprovar o 
indeferimento do respetivo pedido de licenciamento, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. 0 303/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Deliberar determinar a revogação do Despacho que aprovou o projeto de 
arquitetura, datado de 17 de novembro de 2017, e a reapreciação, pelos Serviços, 
do Processo de Licenciamento de Ampliação n.0 1189/EDI/2016, para posterior 
submissão à Câmara Municipal, nos termos da proposta ; 

(Retirada) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 304/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar indeferir o Recurso Administrativo Especial de acordo com o Parecer 
Jurídico n. 0 15/SG/DJ/DCAJ/2020, nos tennos da proposta; 

--·----- -------T A favor r--~ontg Abstençõ~s ' 

Aprovada por maioria com a ---1--- -- - • - --
. t t - 13 (6PS, 21nd., l 

segutn e vo açao: 2PPD/PSD, 2PCP , O 4 (CDS/PP) 
,___ _______ ____ ...~...-_.....::e:....1:..-=B;.;::E"-) _ ___ _j_ __ _ 

Proposta n. o 305/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar indeferir o Recurso Administrativo Especial de acordo com o Parecer 
Jurídico n. 0 16/SG/DJ/DCAJ/2020, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

Proposta n. o 306/2020 

A favor I Contra Abstenções 

13 {6PS, 21nd., ~ 
, 2PPD/PSD, 2PCP O 
I e1Bq_ __ 

4 (CDS/PP) 
. . _j 

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Catarina Vaz 
Pinto e João Paulo Saraiva) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal de Lisboa a designação do Fiscal 
Único da EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural 
E.M., S.A., nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: o4CDSIPP, O 2 (PCP) 

i A favor f Contra Abstonç6es j 

1

1 16 (6PS, 21nd., 

2PPD/PSD e 1 BE) 
~-----------------~;~~~~~~-----------~---
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C Á M A R A M U N I C I P ·A L O E L I S B O A 

Proposta n. 0 307/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador José Sã 
Fernandes) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal de Lisboa a Participação do Município 
de Lisboa na Associação Adapt.local - Rede de Municípios para a Adaptação 
Local às Alterações Climáticas, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 308/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar a adjudicação do "Fornecimento de Energia Elétrica a Instalações e 
Escolas do Municrpio de Lisboan - Processo n.0 03/CPI/DA/DCP/2020, com a 
inerente aprovação das propostas contidas no Relatório Final, autorizar a 
realização das notificações da decisão de adjudicação, a delegação de 
competências no órgão competente para a decisão de contratar para a 
representação na outorga do contrato a celebrar, a designação dos Gestores dos 
contratos, aprovar as minutas dos contratos e, ainda, ratificar as alterações 
efetuadas às peças do procedimento, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 309/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar a decisao de contratar a "Aquisição do Serviço Móvel Terrestre" -
Processo n.0 23/CPI/DA/DCP/2020, com recurso ao concurso público com 
publicidade internacional, as peças do procedimento, a nomeação do Júri do 
procedimento e respetiva delegação de competências neste e, ainda, submeter à 
Assembleia Municipal a assunção de compromisso plurianual, com a consequente 
repartição de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CÂMA RA M UN I CI PA L D E LISBOA 

Proposta n.0 310/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal de Lisboa a aprovação da assunção de 
compromisso plurianual, com a consequente repartição de encargos da "Aquisição 
de Serviços ·de Higiene e Limpeza para diversos edifícios do Município de Lisboa" 
-Processo n.0 22/CPI/DA/DCP/2020, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

I A favor 

(6PS, 21nd., 
4CDS/PP, 
PPDIPSD e 

Contra I Abstenções 

o 1 (BE) 

~--------------------- .~2=P~C~P_)L----~----- ----~----------~ 

Proposta n.0 311/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo 
Saraiva e Manuel Grilo) 

Aprovar a 2.8 modificação objetiva do contrato de Empreitada n.0 

18/DMPO/DPCE/DPE/16 - "Reabilitação e Ampliaçao da Escola Luísa Ducla 
Soares (JI + EB1)", bem como a correspondente minuta do contrato a celebrar 
com o contraente privado, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com 
seguinte votação: 

a 

Reunlio de Ctmara n.• 133 de 18 de junho de 2020 
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9 (6PS, 21nd. e 
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CÂMARA MUN I CIPAL OE LI SB O A 

Proposta n.0 312/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo 
Saraiva e Manuel Grilo) 

Aprovar a despesa resultante da revisão de preços definitiva dos autos 1 a 12 e 
provisória dos autos 13 a 21 e a 1.8 modificação objetiva de contrato relativas à 
Empreitada n.0 18/DMPO/DPCE/DPE/16 - "Reabilitação e Ampliação da Escola 
Lursa Ducla Soares (JI+EB1 )", nos termos da proposta; 

~rovada por maioria com a 

1 

seguinte votação: 

Proposta n.0 313/2020 

A favor Contra Abstenções 

11 (6PS, 21nd., L 0 6 (4CDSIPP e 
2PCP e 1BE) 2PPD/PSO) 

- --

(Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo 
Saraiva e Manuel Grilo) 

Aprovar a despesa resultante da revisão de preços definitiva dos autos 1 a 11 e 
provisória dos autos 12,13, 15, 16, 17 e 19 da Empreitada n.0 5/DMPO/DPCE/17-
"Beneficiação Geral e Espaços Exteriores da Escola n.0 53 - Prof. Agostinho da 
Silva", nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

Proposta n.0 314/2020 

A favor 

11 (6PS, 21nd., 
2PCP e 1BE) 

~~~tra~ Abstenções l 

I 0 6 (4CDS/PP e I I 2PPD/PSD) 

(Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo 
Saraiva e Manuel Grilo) 

Aprovar a despesa resultante da revisão de preços definitiva dos autos 1 a 13, 15, 
17, 23 e 26 e provisória dos autos 29, 31, 34,39, 42 e 45, da Empreitada n.0 

42/DMPO/DPCE/15 - "Beneficiação Geral e Espaços Exteriores da Escola Básica, 
n.0 36 nos Olivais", nos termos da proposta; 

r----------

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

~ A favor Contra Abstenções ~ 

I 11 (6PS, 21nd., 0 6 (4CDS/PP e I 
. 2P_c_P_e_1_e_e_> --'------- --'----2-P-PD_/_P_so_>_j 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS ·BOA 

Proposta n.0 315/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal de Lisboa a assunção de compromisso 
plurianual, com a consequente repartição de encargos da Aquisição de Serviços 
n.0 65/CPI/DAIDCP/2019 - ''Aquisição de Serviços de lnspeção Periódica e 
Reinspecção de Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes"- Processo n.0 0001/AQS/CPI/DGES/ND/2020, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 31612020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar a decisão de contratar a Empreitada n.0 30/DMPO/DHMEM/DPH/2017-
"Requalificação de Espaço Público e Edificado da Vila Romão, Rua Professor 
Sousa da Câmara, 1-10 e 140-148, Campolide" Processo n.0 

18/CP/DGES/ND/2020, com recurso ao concurso público, as peças do 
procedimento, incluindo o projeto de execução, a nomeação do Júri do 
procedimento, a designação d·o Gestor do contrato, bem como submeter à 
Assembleia Municipal a assunção de compromisso plurianual, com a consequente 
repartição de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 317/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo 
Saraiva e José Sá Fernandes} 

Aprovar a adjudicação da Empreitada n.0 6/2019/DMAEVCE/DGC - .. Alteração e 
Recuperação do Editrcio Ecuménico do Cemitério de Carnide" - Processo n. 0 

0053/CPREV/DGES/ND/2019, ratificar a decisão relativa à alteração da 
eomposição dos elementos do Júri do procedimento e aprovar a alteração da 
assunção de compromisso plurianual previamente autorizada, com a consequente 
repartição de encargos, bem como a minuta de contrato, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CÂMARA M U NICIPAL OE LISBOA 

Proposta n.0 318/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo 
Saraiva e Paula Marques) 

Aprovar a decisão de contratar a Empreitada n.0 28/DMMC/DHM/DPH/2019 -
Empreitada de Edificação Coletiva - Reabilitação Urbana da Zona de Alvenarias 
do Bairro da Boavista - Processo n.0 0037/CP/DGES/ND/2020, com recurso ao 
concurso público, as peças do procedimento, a nomeação do Júri do 
procedimento, a designação do Gestor do contrato e, ainda, a assunção de 
compromisso plurianual, com a consequente repartição de encargos, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 319/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores José Sá 
Fernandes e Miguel Gaspar) 

Deliberar submeter à Assembleia Municipal a assunção de compromisso 
plurianual e consequente repartição de encargos relativos ao Procedimento n° 
18/CPI/DA/DCP/20 - "Aquisição de serviços de fornecimento de dados para a 
monitorização de parâmetros ambientais de Lisboa", com recurso a concurso 
público internacional, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade} 

Proposta n. o 320/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar) 

Aprovar a modificaçãp objetiva do contrato de "Aquisição de serviços de 
fornecimento e desenvolvimento de uma Plataforma de Cidade Inteligente para a 
gestão do Centro Operacional Integrado de Lisboa e de Serviços Técnicos 
Complementares" e aprovar a respetiva minuta de adenda ao Contrato, nos 
termos da proposta; 

I Afavor Contra _i Abstenções 
Aprovada por maioria com a I 13 (6PS, 21nd., 

I 
seguinte votação: I 2PPD/PSD, 2PCP o 4 (CDS/PP) 

e 1BE} 

Reuniiio de Cimara n.• 133 de 18 de )\Jnho de 2020 13 



CÂMARA MUNICiPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 321/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel 
Castro) 

Deliberar submeter à Assembleia Municipal a alteração da repartição de encargos 
dos anos de 2020 a 2022 e a assunção de compromisso para o ano de 2023, no 
âmbito da adjudicação do procedimento por concurso público com publicidade no 
Jornal Oficial da União Europeia, para "Aquisição de serviços de reparação de 
suspensões em viaturas da frota municipal" (Proc. 4521/CML/19 e 
04/CPIIDA/CCM/2019), nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 322/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

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

1/2019 PDI e Apenso 67/2019}, nos termos da proposta; 

lAprovada por Escrutinio Secret~l 
com a seguinte votação: J 

I 

Proposta n. 0 323/2020 

A favor Contra 

16 o 

(Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

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

22/2019 PDI, nos termos da proposta; 

I Contra I Abstenções J 
Aprovada por Escrutfnlo Secreto 1 j_ 
~---ro_m __ a _s~--ui-nt_e_vo_ffi_~_-_o:----~----1-6-----~~------0----- ~ 

A favor 
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CÂMARA MUN I C IPAL OE L I SBOA 

Proposta n. 0 324/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

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

29/2019 PDI, nos termos da proposta; 

I Aprovada por Escrutínio Secreto 
com a seguinte votação: 

I 
Proposta n. 0 325/2020 

. 
A favor I Contra Abstenções 

16 o 1 

·-

(Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a minuta de protocolo, no âmbito do LEFFEST - Lisboa & Sintra Film 
Festival 2020, bem como a respetiva transferência de verba, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. o 326/2020 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro a diversas entidades da área da cultura, 
no âmbito do RAAML, bem como as correspondentes minutas de contrato
programa, nos termos da proposta; 

Aprovada por Alíneas 

Alíneas a), g), j) e k} 

(Aprovadas por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL O E L IS BOA 

Restantes Alfneas 

Contra 
I 

Abstenções j 

I 
A favor 

Aprovadas por maioria com a f---------+--
seguinte votação: I 15 (GPS, 2lnd., 

2 (PPD/PSD) I o 1 4CDS/PP, 2PCP e 
. : 1BE) ___________ L ___ _____. __ _ 

Proposta n.0 327/2020 

_ .. _ ....... ____ _ 
(Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro à Fundação Mário Soares, bem como a 
minuta de adenda ao Protocolo ~elebrado em 07 de novembro de 1995, nos 
termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

L_ 
Proposta n. o 328/2020 

A favor Contra I Abstenções 

I ~ - 2 (P~D/PS~) l 13 (6PS, 21nd., 2 (PCP) I 
4CDSIPP e 1 BE) 

J 

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel 
Castro) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro e respetiva transferência de verba, às seis 
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Lisboa, para o ano de 
2020, bem como aprovar a minuta de contrato-programa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 329/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a abertura de procedimento concursal para atribuição de apoio financeiro 
municipal destinado à execução do projeto Núcleo de Apoio Locar de Arroios para 
pessoas em situação de sem-abrigo, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CÂMA RA MUNIC IPAL D E LIS B OA 

Proposta n.0 330/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o aumento do valor de compromissos, bem como a transferência de verba 
para os Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas, referente a Centros 
de Apoio à Aprendizagem, no âmbito da Ação Social Escolar - Ano Letivo 
2019/2020 (2.8 prestação), nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 331/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o Relatório Final, a minuta de protocolo de colaboração e a transferência 
de verbas, referente ao Concurso para apoio a Projetas de Promoção do Sucesso 
Educativo - "Fazer Acontecer", no âmbito do Programa Municipal "Secundário para 
todos", bem como aprovar submeter à Assembleia Municipal a alteração da 
assunção do compromisso plurianual, nos termos da proposta; 

A favor Contra J Abstenç=~-es 

Aprovada por maioria com a l . . t t ,..,s 13 (6PS, 21nd., 

1....

----s-e-gu_'"_e_v_o_a_yg_o_: ---~-2P_P_D-/P_s_o __ • 2_P_C_P__,__ ___ o __ ,_ 4 (CDS/PP) I 1 e1BE) 
l 

Proposta n.0 332/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o contrato-programa e a respetiva transferência de verba para o JRS 
Portugal - Serviço Jesuíta aos Refugiados, Associação Humanitária, no âmbito 
das atividades do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na Cidade 
de Lisboa (PMAR Lx), Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados 
(CATR) e da candidatura externa ao Fundo para o Asilo, as Migrações e a 
Integração do Alto Comissariado para as Migrações (Aviso n.0 55/FAMJ/2018, 
Projeto n.0 PT/2018/FAMI/434), nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n. 0 333/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro à Associação dos Albergues Noturnos de 
Lisboa, para a manutenção do Projeto "Centro de Acolhimento Temporário" para 
pessoas em situação de sem-abrigo, bem como a respetiva minuta de contrato
programa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 334/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro à STC - Serve The City - Portugal, para 
execução do Projeto "Ateliers Comunitários",· bem como o respetivo contrato
programa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. 0 335/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuição de apoios financeiros, no âmbito do Fundo de Emergência . 
Social de Lisboa (FES) - Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos, 
ao abrigo do Regime Extraordinário de apoio no âmbito da pandemia COVID-19, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. 0 336/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Deliberar ratificar o Despacho que aprovou a atribuição de apoios financeiros a 
diversas entidades do setor social e solidário, no âmbito da resposta alimentar a 
pessoas carenciadas, desfavorecidas e/ou vulneráveis, ao abrigo do Regime 
Extraordinário de Apoio no âmbito da pandemia COVID-19- Fundo de Emergência 
Social de Lisboa (FES) - Vertente de Apoio a Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades sem fins lucrativos, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 337/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro à VIT AE - Associação de Solidariedade e 
Desenvolvimento Internacional, no âmbito do Fundo de Emergência Social de 
Lisboa (FES)- Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos, ao abrigo 
do Regime Extraordinário de apoio, no âmbito da pandemia COVID·19, 
especialmente dirigido aos Centros de Acolhimento para pessoas em situação de 
sem·abrigo, nos termos da proposta: 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. o 338/2020 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a criação de um grupo de trabalho para a salvaguarda e divulgação do 
Património Industrial e Marítimo·portuário de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 368/2019 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar a criação de um Museu do Operário e da Atividade Industrial, nos termos 
da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n. 0 368-A/2019 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar a Proposta de Alteração à Proposta n.0 368/2019 -"Aprovar a criação de 
um Museu do Operário e da Atividade Industrial", nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Reunl6o de Câmara n.• 133 de 18 de junho de 2020 19 



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBO A 

Proposta n. o 339/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereador João Paulo 
Saraiva e Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a criação de benefício a atribuir aos 
Estudantes Deslocados em Lisboa, alojados em estabelecimentos de alojamento 
local em que seja devida Taxa Municipal Turrstica, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 340/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar) 

Aprovar a realização de um estudo para a integração, faseamento e priorização 
da implementação de uma rede Wi-Fi pública, gratuita e segura de acesso à 
Internet na Cidade de Lisboa, nos termos da proposta; 

{Adiada} 

Proposta n.0 340-A/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD) 

Aprovar a Proposta f'lternativa à Proposta n. 0 340/2020 - "Aprovar a realização 
de um estudo para a integração, faseamento e priorização da implementação de 
uma rede ·Wi-Fi pública, gratuita e segura de acesso à Internet na Cidade de 
Lisboa", nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n. o 341/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a implementação de uma rede pública e gratuita de internet na Cidade de 
Lisboa, nos termos da proposta; 

(Adiada) 
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Proposta n.0 34212020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar a aiaçlo de \.1ft grupo de trabalho PIA avaliação e intervenção no 
eapeço pGbiJco junto • fnatitutQ6es de Ensino Superior na Cidade de Lisboa, nos 
termos da proposta; 

- .. ----------····--·-··r·· -- ·-------·· --- ... --
A favor f Contra 

Aprovada por maioria com e 
aeguhe vollçlo: 

Proposta n.• 34312020 

-------·-1- . -------
14 (tP8, 21nct .. 

4CDSIPPe 
2PPDJPS) 

1 

o L3 (2PCP •1Be) 

-·-··-- . . ------
(SW.crtta peloa Srs. Vereadores do CDSJPP) 

Aprovar que se proceda a uma análise profunda do estado de conservaçlo do 
edificado em tf8co de colapso na Cidade de Usboa, tendo em vista o reforço da 
segurança dos mesmoa, nos 1ennoa da proposta; 

(Adiada) 

Noe termos do n.0 3 do art~67~0 Anexo da SUfQ citada Lei n.• 7512013, 
de 12 de setembro, eu.-l ~ u..~ • Diretora do 
Departamento de Apolo aos órgÃoS e do Mgnicfplo, mandeJ lavrar. 

Paços do Concetho, em 18 de jw'lho de 2020 

0~~:, 
J~s.· 

, '* • 
. /~ndo Medina 
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