6 - Proposta nQ45812011 -Aprovar o Regulamento de Gestão
16 -Proposta n.* 212012 -Aprovar a desafetação do domínio
do Parque Habitacional do Município, com as alterações
público para o domínio privado do prédio urbano sito nas
resultantes da consulta pública, nos termos da proposta,
Escadinhas da Calçada do C-o,
3 7 4 , nos te-mos
ao abrigo do disposto na aiínea a) do n." do artigo 5 3 . 9 a proposta, ao abrigo do disposto na alinea bJ do n."
da Lei n."69/99,
de 18 de setembro, com a redação dada
do artigo 5 3 . q a Lei n."69/99,
de 18 de setembro, com
pela Lei n.9-A12002, de 11 de janeiro.
a redação dada pela Lei n."-Al2002,
de 11 de janeiro.
7 - Proposta nQ61412011 -Aprovar o projeto de versão Rnal
17 - Proposta nQ312012 - Aprovar a desafetação do domínio
do Plano Pormenor Alvalade XXi, nos termos da proposta,
público para o domínio privado municipal da parcela de terreno.
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.Q 3 do artigo 53."
no âmbito da Deliberação n.~7/AML/2011 (Proposta
da Lei n."69/99, de 18 de Setembro, com a redação dada
n."65/CM/2011Operação de bteamento de iniciativa
pela Lei n."-Al2002,
de 11 de janeiro.
municipal do Bairro PRODAC Sul), nos termos da proposta,
8 - Proposta n.WO12011- Aprovar revogar a Deliberação
ao abrigo do disposto na alinea b) do n." do artigo 53."
da Câmara Municipal sobre a Proposta n.V533/2011,
da Lei n."69/99, de 18 de setembro, com a redação dada
de 20 de julho, e aprovar o projeto de versão final do Plano
pela Lei n.3-A12002, de 11 de janeiro.
de Urbanização de Alcântara, nos termos da proposta,
18- Proposta nQ2012012- Aprovar o reajustamento da reparao abrigo do disposto na aiínea a) do n." do artigo 53."
tição
de encargos da #Aquisiçãode serviços de aluguer operada Lei n.V69/99, de 18 de setembro, com a redação dada
cional de 348 veículos ligeiros, pelo período de 48 meses
pela Lei naQ5-A12002, de 11 de janeiro.
-Partes I1 e i V b (Processo 191DMSC-DA/2006), nos termos
9 -Proposta n920/2011 -Aprovar as regras de funcionamento
da proposta, ao abrigo do disposto na aiínea rJ do n."
do Fundo de Emergéncia Social do Município de Lisboa,
do
artigo 5 3 . V a Lei n."69/99,
de 18 de setembro, com
nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na alínea r)
a
redaçáo
dada
pela
Lei
n."-Al2002,
de 11 de janeiro.
do n." do artigo 53.Qda Lei n.V69/99, de 18 de setembro,
com a redação dada pela Lei n."-Al2002, de 11 de janeiro.
19-Proposta n93112012-Aprovaro Plano de Gestão Florestd
do
Município de Lisboa, nos termos da proposta, ao abrigo
10 - Proposta n.V24/201 I - Aprovar a alteração de modelo
do disposto na alínea a) do n." do artigo %."a
Lei n."69/
de relacionamento Rnanceiro CMLIEMEL, nos termos
199, de 18 de setembro, com a dação dada pela Lei n . S A /
da proposta, ao abrigo do disposto na aiínea r) do n."
12002, de 11 de janeiro.
do artigo 53.Va Lei n.V69/99, de 18 de setembro, com
a redação dada pela Lei n."-Al2002,
de 11 de janeiro.
20 - Proposta n*3512012-Aprovar o Regulamento de Estágios
11-Proposta n.* 48412011-Aprovar a repartição de encargos
referente a aPrestação de serviços de aluguer operacional
de viaturas automóveis movidas exclusivamente a eletricidaden
(Processo n . V 3 778/CML/ll), nos termos da proposta,
ao abrigo do disposto na alinea rj do n."
do artigo 53."
da Lei n.V69/99, de 18 de setembro, com a redação dada
pela Lei n."-A12002,
de 11 de janeiro.
12 - Proposta nQ6761201I -Aprovar a proposta de versão
final do Plano de Urbanização de CarnideILuz, nos termos
da proposta, ao abrigo do disposto na alínea a) do n . 9
do artigo 5 3 . q a Lei n."69/99,
de 18 de setembro, com
a redaçao dada pela Lei n.9-Al2002, de 11 de janeiro.
13-Proposta nV30/2011 -Aprovar o proieto de deiimitacão
da á& de reabilitação urbana, com -a fundamentação
constante da Estratégia de Reabilitação Urbana de Lisboa
201112024, ao abrigo do disposto na alínea r) do n."
do artigo
Lei n.Q 169199, de 18 de setembro, com
a redação dada pela Lei n.9-Al2002, de 11 de janeiro.

do Município de Lisboa, nos termos da proposta, ao abrigo
do disposto na alínea a) do n." do artigo 53.Wa Lei n.V69/
199, de 18 de setembro, com a
dada pela Lei n." $A/
12002, de 11 de janeiro.
Assembleia Municipal de Lisboa, em 2012/02/07
A Presidente,
(a) Simonetta Luz Afonso

Dm@o
Reunião de Câmara realizada em 8 de fevereirode 2012

14 - Proposta n * 73212011 - Aprovar a alteração ao Reglamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa,
nos termos da proposta. ao abrigo do disposto na alínea a)
do n." do artigo 53.Wa Lei n.V69/99, de 18 de setembro,
com a redação dada pela Lei na"-A/2002, de 11 de janeiro.

A Câmara Municipal de Lisboa, reunida no dia 8 de fevereiro
de 2012, deliberou aprovar a seguinte Proposta que lhe foi
presente e que tomou a forma de Deliberação, como se segue:

15 - Proposta nQ 73412011 -Aprovar a alteração ao Regulamento Municipal de Taxas Relacionadas com a Atividade
Urbanística e Operações Conexas, de adaptação a revisão
do Plano Diretor Municipal, nos termos da proposta, ao abrigo
do disposto na alínea a) do n . 9 do artigo 53." da Lei n.Q1691
199, de 18 de setembro, com a mia@ dada pela Lei n.%A/
12002, de 11 de janeiro.

- Deliberação nmQ 39/CM/2012 (Proposta naQ 39120121
- Subscrita pela Vereadora
Roseta:

-

Beaqjmindo Alknçáo

Pelouro: Habitação e Desenvohdmento Social.
Seroips e Empresas: DMHDS, GEBALIS e UCT.
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