C AMA R A

MUNICI P AL

D E

L IS B OA

ATA EM MINUTA

Nos termos e para os efeitos do artigo 57. 0 do Anexo I

a Lei n.

0

75/2013, de

12 de setembro, e da Lei n.0 1-A/2021, de 19 de marQO, na reda9So atual, bern
como do disposto no artigo 19.0 , n.0 2, do Regimento da Camara Municipal de
Lisboa e no C6digo do Procedimento Administrative, foram deliberados na
Reunlao de Camara Publica de 30 de junho de 2021, as atas, o voto de pesar,
as mo9oes e as propostas a seguir discriminados, constituindo o presente
documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta:
Aprecia9ao e ~prova9ao das Atas n.0 s 164, 165, 166 e 167/2021 das
Reunioes de Camara de 31 de mar90 e de 01 , 15 e 28 de abril de 2021
(Aprovadas por unanlmldade)

Voto de Pesar n.0 32/2021

(Subscrito pela Camara)

Aprovar o Voto de Pesar pelo faleclmento de Car1os Miguel, nos termos do voto;
(Aprovado por unanimidade}

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Manuel Grilo e
Vereador Joio Paulo Saralva)

Moc;io n.0 30/2021

Aprovar a Moyao "Pela ced~ncia das lnstalac;Oes do Palacio Valadares (antiga
Escola Veiga BeirAo) Escola Artlstica de Danc;a do Conservat6rio Nacional", nos
termos da moc;ao;

a

(Aprovada por unanfmldade)
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Mo9i0 n.0 31/2021

DE

LI S BO A

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP)

Aprovar a Mo~ao "Pela sobrevivencia dos museus nacionais", nos termos da
moc;ao;

- ---------

------ -- -.--- -·

Aprovada por malorla com a
seguinte vota~o:

M~io

n.0 32/2021

--~

A favor

Contra

9 (4CDSJPP,
2PPDJPSD, 2PCP
e1BE)

8 (6PS e 21nd.)

l

-~~·~¢M

_ _ ___._

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP)

Aprovar a Mo~ao "Pela reabertura dos estabelecimentos de animac;§o noturna a
portadores de certificados digitais de vacina<;ao e de teste negativo Covid-19",
nos termos da mo9ao;

a

- - -- - ----------

·- - - - - - . -- A favor

Aprovada por maloria com a
seguinte votac;ao:

Mo4;io n.0 33/2021

16 (6PS, 2•nd.,
4CDS/PP,
2PPDIPSO e
2PCP)

--- -

Contra

Absten~

1 (BE)

0

1

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP)

Aprovar a Mo<;ao "Pela prorrogaQao do prazo do processo de reconversao das
Areas Urbanas de Genese llegal", nos termos da mo<;ao;

(Aprovada por unanlmidade)
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Proposta n.0 442/2021

DE

L I SBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar a versao final do Plano de Pormenor da Calc;ada das Lajes, para efeitos
de submissAo aAssembleia Municipal, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 443/2021

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Jose Sa
Fernandes e Miguel Gaspar)

a

Aprovar, para efeitos de submissao a consulta publica e posterior submissao
Assembleia Municipal, o Plano de Ac;ao Climatica Lisboa 2030 (PAC Lisboa
2030), nos termos da proposta;

__

,._

Aprovad a por malorla oom a

segulnte vota~o:

I

13 (6PS, 21nd.,
2PPD/PSD, 2PCP

--··-Proposta n.0 444/2021

--

A favor
I
I
I
I

Contra

Ab$ten9oes

0

4(CDS/PP)

e 1BE)_____JI _________

(Subscrita pelo
Fernandes)

Sr.

lI
I

I

I

__,_____________j
Vereador

Sa

Jose

Aprovar e remeter a Assembleia Municipal, para aprovac;ao, o Relat6rio lntercalar
de Execuc;ao do Plano de AQ8o Local para a Biodiversidade em Lisboa (PALBL,
2020), bern como aprovar a extensao da sua monitorizac;ao ate 2022, nos termos
da proposta;
(Aprovada por unanlmldade)

Proposta n.0 445/2021

(Subscrlta pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto)

a

Aprovar submeter Assemblela Municipal o Regulamento do Arquivo Municipal
de Lisboa e o respetivo Relat6rio de Ponderac;§o, nos termos da proposta;
(Aprovada por u nanlmidade)
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DE

(Subscrita pelo
Saraiva)

LISBOA

Sr.

Vereador

Joio Paulo

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a altera~o da reparti~o de encargos
referente ao Fomecimento n.0 104/DMMC/DIEM/DIP/2020 - Fornecimento de
energla eletrica em Baixa Tensao para dispositivos de lluminac;ao Publica,
Trafego e Publicidade do Municipio de Lisboa - Late 1 (34/CPI/DA/DCP/2020),
com a consequente assunc;ao do compromlsso plurianual, nos termos da
proposta;

--------- ---

-Aprovada por maloria com a
seguinte vota~ao:

A favor

Contra

Absten¢es

2PPD/PSD, 2PCP

0

4 (CDS/PP)

- 13 (6PS, 21nd., ---

-

I

e1BE)
'

Proposta

n.0 447/2021

(Subscrita pelo
Fernandes)

Sr.

Vereador

Sa

Jose

Deliberar submeter a Assembleia Municipal a assunctao de compromisso
plurianual, com a consequente repartiyao de encargos, no ambito do
procedimento n.0 18/AQEA/2021 - Aquisi~o de Servictas de Manutenvao dos
Elementos de Agua, no Jardim do Campo Grande, ao abrigo do Acordo-Quadro,
nos termos da proposta;

--

'

A favor
Aprovada por maloria com a
seguinte vota~o:

Contra

1-

13 (6PS, 21nd.,

2PPDIPSD, 2PCP

0

-

Absteng6es

--

4(CDS/PP)

e1BE)
..____

-
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Proposta n.0 448/2021

DE

(Subscrlta pelo
Fernandes)

LI S BOA

Sr.

Vereador

Jose

Sa

Deliberar autorizar a altera~o da assunc;ao de compromisso plurianual, com a
consequente reparti~o de encargos, no ambito da execuc;ao do Contrato relativo
ao procedimento por Concurso Publico, com publica9Bo no Jornal Oficial da Unlao
Europeia, para "Aquisicao de servi~s de lavagem e desinfe9§o de contentores
subterrAneos no Municipio de Lisboa" (Proc. n.0 8186/CMU19)", nos termos da
proposta;
A favor

----1--------i
j

Contra

Absten~es

- 1-:-:3--:(..,..,
6P
'"""s,.....
,~
21:-n-:d.. -+---·--

Aprovada por maiorla com a

!-i

I 2PPD/PSD, 2PCP

seguinte votat;ao:

__._I_ _•_1_B_E>_

Proposta n.0 449/2021

4 (CDS/PP)

0

__.__ _ _ _ _

. _ _ _ l_ _ _ _ _ _ _

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Miguel Gaspar
e Joao Paulo Saraiva)

Aprovar e submeter a Assembleia Municipal a celebra~ao de acordo relativo ao
financiamento do exercicio pela Area Metropolitans de Lisboa das suas
competenclas de autoridade de transportes e respetiva minuta, bern como a
assun~ao de compromisso plurianual, com a consequents repartic;ao de
encargos, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 450/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar)

Aprovar o reforQo financeiro relativo ao servi~ de transporte em taxi de
municipes de Lisboa, no ambito da vacina~ao contra a COVID-19, atraves das
organizac;Oes representativas do setor do taxi, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanlmidade)
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Proposta n.0 451/2021

DE

LI SBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a celebra~ao de adenda ao Contrato
de Delega~ao de Competencias celebrado entre o Municfpio de Lisboa e a
Freguesia do Parque das Nagoes, bern como a respetiva afetagao de recursos
financeiros e minuta, no ambito do fornecimento de refei¢es escolares e gestao
dos respetivos refeit6rios, nos termos da proposta;
(Adiada)

Proposta n.0 452/2021

(Subscrlta pelo
Fernandes)

Sr.

Vereador

Jose

Sa

Aprovar a celebra~o de protocolo entre o Municipio de Lisboa e a Associac;ao
Urban Sketchers Portugal (USkP), bern como a respetiva minuta e transfer~ncia
de verba, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanlmldade)

Proposta

n.0 453/2021

(Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto)

Aprovar, nos termos do Protocolo em vigor entre o Municipio de Lisboa e a
Funda<;So Centro Cultural de Belem, a correspondente transferencia de verba
para 2021, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 454/2021

(Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto)

Aprovar a atribulgao de apolo flnanceiro a diversas entidades da area da cultura,
no ambito do RAAML, as correspondentes minutas de contrato-programa, bern
como a decisao de nao atribuigao, nos termos da proposta;

Votada por Pontos
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Ponto 1

Alineas: a), d), i), m), n), o), p), q), u)
(Aprovadas por unanimidade)

Restantes Alineas
...._,_,_.., ..

__

..---A favor

Aprovadas por malorla com a
seguinte vota~ao:

......·--r·

i

l

-

15 (8PS, 21nd.,
4COS/PP, 2PCP e
1BE)

Contra

Absten~es

0

2 (PPO/PSD)

Ponto 2
Alineas: j), k), m)

r·--

Aprovadas por maiorla com a
seguinte votac;ao:

-----

I

A favor

Contra

11 (6PS, 21nd.,
2PPD/PSD e 1BE)

6(4CDS/PP e
2PCP)

Abs~ I
I

L-

Restantes AUneas

, ------------- -

Aprovadas por maloria com a
seguinte votactao:

l

i

Proposta n.0 220/2021

~----A favor

I

is(sPs, 21nd.,

I

4CDS/PP,
I
1 2PPD/PSO • 1BE)

Contra

Abstenc;6es

2 (PCP)

0

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a atribuiyao de apoios financeiros no Ambito do Programs de Parcerlas
para o lmpacto - Projetos lnovadores /Experimentais na Area Social, nos termos
da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
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Proposta n.0 455/2021

DE

LISBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a atribuiyao de apoios financeiros a entidades do setor social e solidario,
para prolongamento da resposta alimentar, ate 30 de setembro de 2021, a
pessoas carenciadas, desfavorecidas e/ou vulneraveis, ao abrigo do Regime
Extraordinario de Apoio no ambito da pandemia COVID-19 - Fundo de
Emerg~ncia Social de Lisboa (FES) - Vertente de Apoio a lnstituic;aes Particulares
de Solidariedade Social (JPSS) e outras entldades sem fins lucrativos, parte
integrante do Programa Municipai Lisboa Protege", nos termos da proposta;
11

(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 456/2021

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Manuel Grilo e
Catarina Vaz Pinto)

Aprovar a atribuic;ao de apoios financeiros, no ambito do Fundo de Emergencia
Social de Lisboa (FES)- Vertente de apoio ao Movimento Associativo Popular e
as Associay()es com fins altrulsticos, ao abrigo do Regime Extraordinario de apoio
no ambito da pandemia COVID-19, parte integrante do Programa Municipal
Lisboa Protege", nos termos da proposta;
11

(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.o 457/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a atribuiyao de apolo financeiro, no Ambito do Fundo de Emerg~ncia
Social de Usboa (FES)- Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos,
ao abrigo do Regime Extraordinario de apoio no ambito da pandemia COVID-19,
a Associayao Corayoes com Coroa, nos termos da proposta:
(Aprovada por unanimidade)

Reunl~o de camara

Publica n.t 178 de 30 de junno de 2021
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Proposta n.0 458/2021

DE

LISBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a atribui~o de apoio financeiro ao Conselho Portugues para os
Refugiados ~ CPRt no ambito do Protocolo de Colaborayao referente ao Centro
de Acolhimento para Crian~s Refugiadas (CACR) de Lisboa, nos termos da
proposta;
(Aprovada por unanfmidade)

Proposta n.0 459/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar o reforco de verba a transferir para a Freguesia deS. Vicente, no ambito
da execw;ao do Fundo de Emergencia Social de Lisboa (FES)- Vertente de apoio
a Agregados Familiares - Regime Extraordinario de Apoio Alimentar com
envolvimento dos estabelecimentos de restaurac;ao local no ambito da pandemla
COVID-19, parte integrante do Programa Municipal ··usboa Protege", nos termos
da proposta;
{Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 460/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar o reforyo de verba a transferir para a Freguesla de Alvalade, no ambito
da execuc;ao do Fundo de Emergencia Social de Lisboa (FES)- Vertente de apolo
a Agregados Familia res ~ Regime Extraordinario de Apoio no ambito da pandemia
COVID-19, parte integrante do Programa Municipal "Lisboa Protege", nos termos
da proposta;
(Aprovada por unanlmidade)
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DE

LISBOA

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.0 2 do artigo 24.0 -A do C6digo
do Procedimento Administrative, na sua reda«;ao atual, regista-se que a
presente reuniao foi realizada por via telematica, atraves da plataforma

"Teams", e transmissao Streaming.
Nos termos do n. 0 3
de 12 de setembro, eu,
Departamento de Ap

citada Lei n. 0 75/2013,
, Diretora do
do Municipio, mandei lavrar.

Pac;os do Concelho, em 30 de junho de 2021
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