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CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de 

Setembro, bem como o disposto no artigo 19° n° 2 do Regimento da CML, foram 

deliberadas na Reunião de Câmara de 13 de janeiro de 2016, a moção o voto de 

congratulação e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente 

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

Apreciação e aprovação das atas n.0s 87 e 89 das reuniões de Câmara de 11 
e 25 de novembro de 2015 

(Aprovadas por unanimidade) 

Moção n.0 1/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Gonçalves 
Pereira) 

Aprovar a Moção Da necessidade de alargar o prazo de discussão da obra 
prevista para a 2a Circular de Lisboa, nos termos da moção; 

r---· 
--~ ·-- A favor 

1 
Contra --A-bs-t~n-ç-õ-es-

a '---------L_ -~~--+--
1 6 (3PPD/PSD, 1 9 (6PS e 31nd.) 

Rejeitada por maioria com 
seguinte votação: 

L ___ _,_. 1 CDS/PP e ~PCP) ~_. ______ _1__ 

Voto de Congratulação (Subscrito pelo Sr. Vereador Jorge Máximo) 
n.0 1/2016 
Aprovar o Voto de Congratulação ao Clube de Campismo de Lisboa pela 
comemoração do seu 75.0 aniversário, saudando, por esta via, todos os seus 
dirigentes, atuais e anteriores, bem como todos os seus associados e atletas, nos 
termos do voto de congratulação; 

(Aprovado por unanimidade) 
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Proposta n.0 112016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado e 
pela Sr. a Vereadora Catarina Vaz Pinto) 

Aprovar a proposta de candidatura do bem Lisboa Histórica, Cidade Global a 
inscrição na Lista Indicativa Nacional do Património Mundial da UNESCO, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 212016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar a proposta de alteração ao Regulamento Geral de Estacionamento e 
Paragem na Via Pública, no que respeita à definição das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 312016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar as normas de funcionamento do Fundo de Desenvolvimento Turístico de 
Lisboa (TTM), nos termos da proposta; 

r----------------------1--------r 
· , A favor , Contra Abstenções 
I Aprovada por maioria com a 1-------------f-- 6 (aPPD/PSD, : -----! 
1 seguinte votação: I 1 ' ' 

L_ , 10 (7PS e 31nd.) ! 1C~~PP ~CP) l--------~==-~---J 

Proposta n.0 412016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Ratificar o despacho do Senhor Presidente da CML, que aprovou a 1a alteração 
orc;:amental, nos termos a a proposta; 

1
-------------------~-------,-~ ------ I 

Aprovada por maioria com a A favor __ ! Contra j 
seguinte votação: 1 12 (7PS, 31nd. e I 3 ( 2PPD/PSD e i 

L ' 2PCP) I 1 CDS/PP) i 

Abstenções I 

____ l 
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Proposta n.0 5/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Aprovar os preços propostos para os serviços prestados pelo Regimento 
Sapadores Bombeiros, com a devida atualização da Tabela de preços e outras 
receitas municipais, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

Proposta n.0 6/2016 

A favor I 
I 

10 (7PS e 3lnd.) 

Contra J~ste~çõe~ 
i I 

2 (PCP) I 3 (2PPD/PSD e J 
1CDS/PP) 

________ ! _______ - -----

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o início do procedimento de delimitação da Unidade de Execução Conde 
Nova Goa, os Termos de Referência e Programa Desenhado anexo, e a abertura 
do período de Discussão Pública, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 7/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar a delimitação da Unidade de Execução Marquês de Olhão, os Termos de 
Referência e Programa Desenhado anexo, e a abertura do Período de Discussão 
Pública, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 8/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Ratificar todos os despachos do Sr. Presidente da CML relativos à adjudicação da 
Empreitada n.0 16/DMPO/DIVPS/DIVPON15 - "Reabilitação de Arruamentos e 
Estruturas de Saneamento - Zona Oriental de Lisboa" - Processo n.0 

07/CP/DGES/N.D./2015; à ratificação de erros e omissões apresentados; à 
ratificação das prorrogações de prazo de apresentação de propostas e, ainda, à 
assunção de compromisso plurianual, com a consequente repartição de 
encargos, bem como ratificar as alterações à composição do júri, nos termos da 
P-J"_Qf)OSta _l= _________ 

1 
,-------------, 

I Aprovada por maioria com a A favor j Contra ! Abstenções 1 

I seguinte votação: 
1 

12 (7PS, 31nd. e J lJ(2PPD/PSD e i 
i i _ 2PCP) __ __[ _________ !_ 1CDS/~!'j __ ! 
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~---- i r-----
[____ ---------'--;:;;;:----;- _L ___ --;-c~~-~ 
Proposta n.0 9/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Ratificar todos os despachos do Sr. Presidente da CML relativos à adjudicação da 
Empreitada n.0 17/DMPO/DIVPS/DIVPOA/15 - "Reabilitação de Arruamentos e 
Estruturas de Saneamento - Zona Ocidental de Lisboa" - Processo n.0 

08/CP/DGES/N.D./2015; à ratificação de erros e omissões apresentados; à 
ratificação das prorrogações de prazo de apresentação de propostas, à ratificação 
na composição do Júri e, ainda, à assunção de compromisso plurianual, com a 
consequente repartição de encargos, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 10/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar a decisão de contratar a Empreitada n. 0 42/DMPO/DPCE/15 -
"Beneficiação Geral e Espaços Exteriores da Escola Básica n.0 36 nos Olivais"
Processo n.0 01/CP/DGES/N.D./2016, com recurso ao concurso público, 
aprovação das peças procedimentais, incluindo o projecto de execução, 
nomeação do júri e aprovação da assunção de compromisso plurianual, com a 
consequente repartição de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 11/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar a decisão de contratar a Empreitada n.0 1/DMPO/DPCE/16 -
"Beneficiação Geral e Espaços Exteriores da Escola Básica n. 0 151 Fernando 
Pessoa (Corucheús)" - Processo n.0 02/CP/DGES/N.D./2016, com recurso ao 
concurso público, aprovação das peças procedimentais, incluindo o projecto de 
execução, nomeação do júri e aprovação da assunção de compromisso 
plurianual, com a consequente repartição de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 12/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a desafetação do 
domínio público necessária e regularização patrimonial do direito de superfície em 
subsolo, constituído a favor da ESLI- Parques de Estacionamento de Lisboa S.A., 
sobre uma parcela de terreno situada à Avenida Cinco de Outubro, nos termos da 
proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: I 

---r-;(2;~0/PSD, 1 1 

A favor --Í contra Abstenções J_.l-' 

I 9 (6PS e 31nd.) : 1 CDS/PP e 2PCP) 
___ L _________ __L_________ __,__, ----------" 

Proposta n.0 13/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Adjudicar a aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal para instalações do 
Município de Lisboa, ao abrigo do Acordo Quadro para seleção de fornecedores 
de energia eletrica em regime de mercado livre da Central de Compras Eletrónica 
da Área Metropolitana de Lisboa, nos termos da proposta; 

{Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 14/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Deliberar a aquisição de serviços de fornecimento de gás natural canalizado a 
instalações do Município de Lisboa, ao abrigo do Acordo Quadro para seleção de 
fornecedores de gás em regime de mercado livre da Central de Compras 
Eletrónica da Área Metropolitana de Lisboa, nos termos da proposta; 

{Aprovada por unanimidade) 

Reunião de Câmara n° 095 de 13 de janeiro de 2016 
5 



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 15/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jorge Máximo) 

Aprovar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de celebração de contrato 
de delegação de competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia do 
Parque das Nações e aprovação da respetiva minuta de Contrato, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 16/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina 
Albergaria) 

Submeter à autorização da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal a 
assunção de compromissos plurianuais para as Juntas de Freguesia de Benfica e 
de S. Domingos de Benfica, no âmbito dos acordos de delegação de 
competências, na área das refeições escolares saudáveis, nos termos da 
proposta; 

----r 

I I A favor Contra Abstenções 
-------

Aprovada por maioria com a 12( SPS, 31nd., I 
seguinte votação: 2PPD/PSD,e 1 (CDS/PP) 

I 
2PCP) 

L_ _____ 
-

Proposta n.0 17/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Sãráivá) 

Deliberar sobre a proposta de pena, no âmbito do processo disciplinar n.0 

89/2014, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 18/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo 
Saraiva) 

Deliberar sobre a proposta de pena, no âmbito do processo disciplinar n. 0 

91/2014, nos termos da proposta; 

(Adiada) 
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Proposta n.0 19/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jorge Máximo) 

Aprovar a atribuição de Apoio Financeiros e não Financeiro a diversas entidades 
do movimento associativo, no ãmbito do RAAML, com vista ao apoio à atividade 
desportiva regular na época desportiva 2015/2016 e da respetiva minuta de 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 20/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jorge Máximo) 

Aprovar a atribuição da Medalha de Mérito Desportivo ao Maratona Clube 
Portugal, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 21/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jorge Máximo) 

Aprovar a atribuição da Medalha de Mérito Desportivo à Associação de Futebol 
de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 22/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel 
Castro) 

Aceitação de doação ao Município, na forma de cartões de oferta para aquisição 
de bens de primeira necessidade destinados às operações do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 23/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição da Medalha de Honra da Cidade a Júlio Pomar, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 24/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural a Querubim Lapa, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 25/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição da Medalha de Honra da Cidade a Paula Rego, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 26/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Científico a António Marques 
Galopim de Carvalho, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 27/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural a Maria da Graça 
Carmona e Costa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 28/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural a Manuela Saraiva 
de Azevedo, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 29/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jorge Máximo) 

Aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Desportivo a Vasco Santos 
Resende, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Nos termos do n~0 do i\rt. 5?-t~a supra citada Lei n.0 75/2013, de 12 de 
Setembro eu, z ~ ~ Directora do 
Departamento de poio aos Órgãos ~viços do Município mandei lavrar. 

Paçós dó Cóncelhó, em 13 de janeiró de 2016 
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