
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 29 de Outubro de 2014, 

a moção e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente 

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

minuta: 

Moção n.0 12 /2014 • (Subscrita pelo Sr. Vereador João Gonçalves 
Pereira) 

Aprovar a abertura do evento ModaLisboa, no ano 2016, à população, 
nos termos da moção; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 642/2014 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a implementação da 3.8 fase das zonas Zonas de Emissões Reduzidas 
(ZER) na Cidade de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por maioria com 11 votos a favor (9PS e 21nd.), 2 votos contra 
(PCP) e 4 abstenções (3PPD/PSD e 1 CDS/PP)) 

Proposta n.0 643/2014 . (Subscrita pela Sr. a Vereadora Graça Fonseca) 

Aprovar submeter à apreciação da Assembleia Municipal o 2.0 Relatório de 
Monitorização do Processo da Reforma Administrativa de Lisboa, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por maioria com 13 votos a favor (SPS, 21nd., 2PPD/PSD e 
1CDS/PP) e 2 votos contra (PCP)) 

Reunião Pública de Câmara ll0 043 de 29 de outubro de 2014 



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 644/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar a proposta de abertura do período de Discussão Pública do Plano de 
Pormenor de Reabilitação Urbana da Madragoa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por maioria com 12 votos a favor (7PS, 21nd., 1CDS/PP e 2PCP) e 
2 abstenções (PPD/PSD)) 

Proposta n.0 645/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o início do procedimento de Alteração do Plano de Pormenor 1 - Zona 
Central, Plataforma Panorâmica da Zona de Intervenção da EXPO 98, os 
respetivos Termos de Referência, a dispensa de avaliação ambiental e a abertura 
do período de participação pública preventiva, nos termos da proposta; 

(Aprovada por maioria com 11 votos a favor (7PS, 21nd. e 2PCP), 1 voto 
contra (CDS/PP) e 2 abstenções (PPD/PSD)) 

Proposta n.0 646/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o início do procedimento de Alteração do Plano de Pormenor 2 -Zona do 
Recinto da EXPO 98, os respetivos Termos de Referência, a dispensa de 
avaliação ambiental e a abertura do período de participação pública preventiva, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por maioria com 11 votos a favor (7PS, 21nd. e 2PCP), 1 voto 
contra (CDS/PP) e 2 abstenções (PPD/PSD)) 

Proposta n.0 647/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o início do procedimento de Alteração do Plano de Pormenor 3 -Zona Sul 
- Avenida Marechal Gomes da Costa, os respetivos Termos de Referência, a 
dispensa de avaliação ambiental e a abertura do período de participação pública 
preventiva, nos termos da proposta; 

(Aprovada por maioria com 11 votos a favor (7PS, 21nd. e 2PCP), 1 voto 
contra (CDS/PP) e 2 abstenções (PPD/PSD)) 
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Proposta n.0 648/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal o lançamento de uma Hasta Pública 
para a alienação de parcelas de terreno e prédios municipais, nos termos da 
proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 649/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Afonso) 

Aprovar a atribuição de Apoio Financeiro Excecional à APSA - Associação 
Portuguesa de Síndrome de Asperger, no âmbito do FES - Vertente IPSS, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 631/2014 (Subscrita pela Sr.3 Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a minuta de contrato-programa com a Associação e Museu do 
Cavaquinho bem como autorizar a respectiva transferência de verba, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 650/2014 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuição da medalha de mérito, grau ouro, a John Malkovich, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Reunião Pública de Câmara n° 043 de 29 de outubro de 2014 
3 



CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

Nos termos do fi)3 do(Art. 5f\. 0 da supra citada Lei n. 0 75/2013, de 12 de 
Setembro eu, :1-:<'-.l \..c......~ t.. Directora do 
Departamento de Apoio aos Orgãos ~rviços do Município mandei lavrar. 

Paços do Concelho, em 29 de outubro de 2014 

O Presidente em Exercicio 
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