
CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

PR OPOSTA N." 208/2016 

Assunto: Aprovar a proposta do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território 

de Lisboa, para efeitos de submissão a discussão pública. 

Pelouros: Planeamento, Urbanismo, Reabilitação Urbana e Espaço Público 

Serviço: DMU I DP/ Divisão de Plano Diretor Municipal 

Considerando que: 

A Lei n.• 31/2014 de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da politica pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo, e o Decreto-Lei n.• 80/2015, de 14 de maio, que a 

desenvolve e aprova a revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), 

determina que a avaliação do sistema de gestão territorial deve ser traduzida em relatórios sobre 

o estado do ordenamento do território nos vários níveis de planeamento: nacional, regional, 

intermunicipal e municipal; 

A avaliação surge, pois, como uma fase indispensável do processo de planeamento territorial, 

enquanto processo contínuo, que contribui para a adequação do plano à realidade, e é com base 

nos relatórios sobre o estado do ordenamento do território que se afere a necessidade de 

modificação dos instrumentos de gestão territorial; 

Nos termos do artigo 189.0
, n.• 3 e n.• 5 do RJIGT, a câmara municipal elabora, de quatro em 

quatro anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível municipal (REOT), 

o qual, previamente à apreciação pela assembleia municipal, deve ser submetido a um período 

de discussão pública de duração não inferior a 30 dias; 

O REOT, em anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante, constitui um quadro de 

referência de dados estatísticos para a futura monitorização do PDM, e reflete o retrato do 

estado do Município de Lisboa, à data da sua elaboração. 
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Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere, ao abrigo do 

disposto no n.0 5 do artigo 189.0 do Decreto-Lei n.0 80/2015, de 14 de maio: 

·Aprovar a proposta de Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território de Lisboa, 

para efeitos de submissão a discussão pública, por um período de 30 dias úteis, com 

início 5 dias após a publicação de Aviso no Boletim Municipal, e com a realização de 1 

sessão pública. 

Lisboa, Paços do Concelho, em 27 de abril de 2016. 

O Vereador 

/~~~Á 
Manuel Salgado 

2de2 



CÂMARA MUNICIPAL DE 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 Pública de Câmara de 27 de abril de 2016, as 

atas, as moções 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 106 e 107 das reuniões de Câmara de 
23 de março de 2016 

{Aprovadas por unanimidade) 

A Sra. Vereadora Alexandra Barreiras Duarte não participou na votação 
da ata n.0 106, em virtude de não ter estado presente na reunião a que a 
mesma respeita. 

Moção n.0 8/2016 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar a atribuição do nome de "Constituição da República Portuguesa de 
1976", a uma artéria, praça ou jardim da cidade de Lisboa, nos termos da moção; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

Moção n.0 9/2016 

"Lojas com História"; 

Rejeitada por maioria com a 
seguinte votação: 

A favor 

14 (SPS, 31nd., 
3PPD/PSD e 

2PCP) 

Contra Abstenções f 
1 (CDS/PP) 

(Subscrita pelo Sr. Vereador João Gonçalves 
Pereira) 

A favor Contra Abstenções 

j 6 (3PPD/PSD, ! 
i 1 CDS/PP e 2PCP) ! 9 (SPS e 3lnd.) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 208/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar a proposta de Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território de 
Lisboa, para efeitos de submissão a discussão pública, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

Proposta n.0 209/2016 

A favor i Contra I 
!-...--.=""=,-----+l _____ . ~~·~~ 
1 11 (6PS, 31nd., i 

1 CDS/PP e 1 PCP) I 

Abstenções 

2 (2PPD/PSD) 

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o início do procedimento de alteração do Plano de Pormenor do Aterro da 
Boavista Nascente, os respetivos Termos de Referência, a dispensa de avaliação 
ambiental e a abertura do período de participação pública preventiva, bem como 
aprovar o envio à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo da proposta de suspensão parcial do Plano de Pormenor 
do Aterro da Boavista Nascente, com o estabelecimento de normas provisórias, 
nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

A favor 

9 (6PS e 31nd.) 

Contra 

1 (PCP) 

Abstenções l 
4 (3PPD/PSD e li 

1CDS/PP) 

Proposta n.0 210/2016 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Paula 
Marques e Manuel Salgado) 

Aprovar a decisão de contratar a Empreitada n. 0 5/DMPO/DHMEM/DPH/2016-
"Edificação de habitação coletiva - Reabilitação urbana da zona de alvenarias do 
Bairro da Boavista", com recurso a concurso público, aprovação das peças 
procedimentais, 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.0 224/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição do topónimo Rua Vasco Morgado, na freguesia de Santo 
António, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 225/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição do topónimo Escadinhas do Carmo, na freguesia de Santa 
Maria Maior, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 226/2016 (Subscrita pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição do topónimo Largo Beatriz Costa, na freguesia de Santo 
António, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Nos termos do\{to)3 do~rt. 57\0 _da supra citada Lei n.0 75/2013, de 12 de 
Setembro eu, \-<L-'- 'C._c:.... \).Q.l;'\ _. Diretora do Departamento 
de Apoio aos órgãos e Serviços do Mu)íícípío mandei lavrar. 

Paços do Concelho, em 27 de abril de 2016 

O Presidente 
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