
CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

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, e da Lei n. 0 1-A/2020, de 19 de março, na redação da Lei n. 0 

28/2020, de 28 de julho, bem como do disposto no artigo 19.0
, n. 0 2, do 

Regimento da Câmara Municipal de Lisboa, foram deliberados na Reunião de 

Câmara Pública de 30 de setembro de 2020, as atas, o voto de pesar, o voto 

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 das Atas n. 0s 137 e 143 das Reuniões de Câmara de 
09 de julho e 04 de agosto de 2020 

(Aprovadas por unanimidade) 

Voto de Pesar n.0 36/2020 (Subscrito pela Câmara) 

Voto de Pesar pelo falecimento de Jorge Salavisa, nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Voto de Saudação 
12/2020 

n.0 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PCP e 
Vereador Manuel Grilo} 

Aprovar o Voto de Saudação "50. 0 Aniversário da CGTP-lN- Atribuição da Medalha 
de Mérito Municipal", nos termos do voto; 
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Moção n.0 47/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar a Moção "Pela concretização da regionalização, consagrada na 
Constituição da República Portuguesa", nos termos da moção; 

r 
.......................... -.............................. --·-··--··-···················· .. --·····-·······-···-··-·-·-··--·-·-·-······.,.-······--·-·····-··-···--········-·····--··-··-········--···-;···-·-····-·-············· .............. ----·······-····--·-.. -··--T··-·-·-·· .. ································-·--·-···············--... ···--, 

, i A favor i Contra I Abstenções I 
I Aprovada por maioria com a f .................... ____ .. _ ...................... , ........... --.............................. - .......... l------·--·-·--·-·----··---1 
1 seguinte votação: i 10 (5PS, 21nd., i 5 (3CDS/PP, i ~ (PS- Ver. I 
I i 2PCP e 1 BE) I 2PPD/PSD) I M1guel Gaspar) I 
_I ----·-----·--·-.............. -------·---·----·-·----·j__ ____________ .l_ __ ........... -·---·---------L .......... -........... _. _____ ... _ .. _______ _ 

Moção n. 0 48/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar a Moção "Pela alteração do horário de abertura dos centros de estudo e 
explicações", nos termos da moção; 
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Moção n.0 49/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar a Moção "Pela disponibilização de informação sobre a aquisição de 
carruagens com amianto pela CP", nos termos da moção; 

Aprovada por pontos 

Pontos 1 e 4 
(Aprovados por unanimidade) 
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Pontos 2 e 3 
A favor Contra Abstenções 

Rejeitados com a seguinte votação: 
7 (3CDS/PP, 

8 (SPS, 21nd. e 
2PPD/PSD e o 

2PCP) 
1BE) 

Proposta n. o 564/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar o projeto de versão final da Alteração Simplificada do Plano Diretor 
Municipal de Lisboa para efeitos de envio à Assembleia Municipal para aprovação 
- antigo Quartel do Cabeço da Bola, nos termos da proposta; 
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Proposta n. 0 565/2020 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar a Proposta Preliminar da Alteração da qualificação do solo relativa a parte 
do Bairro São João de Brito, prevista no Plano Diretor Municipal de Lisboa, para 
efeitos de envio à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 566/2020 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Ricardo Veludo 
e Paula Marques) 

Deliberar submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Lisboa a delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana da Rua de Campolide, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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