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PROPOSTA 320/201 

a proposta de versão final da Alteração de Pormenor 3 • Zona 

Sul Marechal Gomes da Costa, para efeitos de submissão à Assembleia 

Municipal para aprovação. 

Pelouros: Planeamento, 

Obras 

a 

4, 

a 

adiante designado por 

publicada no Diário da 

de gestão 

de Intervenção da 

U!JIIvCI\.ICI no 3. 0 

Municipal 

Marechal Gomes da 

a do 



o 4, e 

dia 15 de dezembro de 5, a proposta do plano foi enviada à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional territorialmente competente para realização de conferência 

procedimental com todas as entidades dos interesses a ponderar, nos termos do n. 0 3 do artigo 

o do RJIGT; 

a conferência 

pertinentes e 

Suplemento ao Boletim 

determinau a abertura 

Pormenor 3-

conformidade com o o 

se realizou no 6,e de 
o na as 

6, de 6, 1.0 

1194, de 5 Câmara Municipal 

de discussão pública para a de Alteração do 

Marechal Gomes da Costa, pelo período 20 dias 

o o discussão pública, 

QIO,Jinnr•OJflf1 o respetivo 

se 

as com 



à a da 

Alteração do Plano de Pormenor 3 • Zona Sul • Avenida Marechal Gomes da Costa, ao 

abrigo do disposto no n.o 1 artigo 90.0 com o n. do artigo 119.0 do 

Decreto-Lei n.0 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial. 









CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como do disposto no artigo 19.0

, n.0 2, do Regimento da 
Câmara Municipal de Lisboa, foram aprovadas na Reunião Pública de Câmara 
de 31 de maio de 2017, a ata, o voto de pesar, as moções e as propostas a 
seguir discriminadas, constituindo o presente documento e os originais das 
referidas propostas, a ata em minuta: 

Apreciação e aprovação da ata n.0 155/2017 da reunião de Câmara de 29 de 
março de 2017. 

(Aprovada por unanimidade) 

Voto-de Pesar n.<> fl/2017 , (Subscrito pela Sr.a Vereadora Catarina Vaz 
·.Pinto) 

. ' 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de José Manuel Castello Lopes, nos 
termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

---- --·--

Moção n.0 22/2017 : (Subscrita pelo Sr. Vereador do CDS/PP) 

-· 

Aprovar a Moção "Festas dos Santos Populares", nos termos da moção; 

I I A favor Contra Abstenções I 
1 Rejeitada com a seguinte votação:r-!. --:::-3-,-(1=c=o-=-s-=fP=p-

8
-+--1=2:--:(=sp=-=so-,-,-1,=-n....,.d.-e--+---------J,. 

I I 2PCP) 3PPD/PSD) 
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Moção n.0 23/2017 · (Subscrita pelo Sr. Vereador do CDS/PP) 

Aprovar a Moção "Reativação do Corredor Bus no sentido ascendente na Avenida 
das Forças Armadas", nos termos da moção; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 319/201 i . (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 
- ·- - . . .. - . 

Aprovar o projeto de versão final da Alteração Simplificada do Plano Diretor 
Municipal de Lisboa para efeitos de envio à Assembleia Municipal para 
aprovação, nos termos da proposta; 

A favor I Contra Abstenções 
Aprovada por maioria com a I 

seguinte votação: 9 (SPS e 11nd.) l - 5 (2PPD/PSD, 
1CDS/PP e 2PCP) 

--.~--o .... 

Proposta ri.0 320/2017 . (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 
- --· -- . . . . ~ 

Aprovar a proposta de versão final da Alteração do Plano de Pormenor 3 - Zona 
Sul - Avenida Marechal Gomes da Costa, para efeitos de submissão à 
Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da proposta; 

I Aprovada por maioria com a A favor I Contra Abstenções 

seguinte votação: 12 (SPS e 21nd. e I i 2PCP) 1(CDS/PP) 3 (PPD/PSD) 

Proposta n.0 32112017 · (Subscrita pelo Sr. Vereador Duarte Cordeiro) 

--- ·--- --· 
Aprovar o projeto de Regulamento Geral dos Mercados Municipais de Lisboa, 
para efeitos de submissão a consulta pública e ulterior aprovação pela 
Assembleia Municipal de Lisboa, nos termos da proposta; 

I A favor I Contra Abstenções 
Aprovada por maioria com a 

! seguinte votação: 
14 (SPS, 2lnd., 

I 3PPD/PSD e - 1 (CDS/PP) 
I 1PCP) 
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_Propost~.n~0 330/~017 :{Subscrita pelo Sr. Vereador João Afonso) 
', :· • ..1 •• •• ·~ • • ., ' .~ ;' ' .; • • ) 

Aprovar a abertura de procedimento concursal para atribuição de apoio financeiro 
municipal destinado a um projeto para Acompanhamento em Habitação 
Autónoma Temporária para Refugiados tsolados, previsto no Programa Municipal 
Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na cidade de Lisboa, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Nos termos do ~~3 do(~rtígo 57 J d.a supra citada Lei n.0 75/2013, de. 12 de 
setembro eu. i Ó-t...l \_Q ~~ /. Diretora do Departamento 
de Apoio aos Órgãos~ ~erviços do Mu~ípio mandei lavrar. 

Paços do Concelho, em 31 de maio de 2017 

Duarte Cordeiro 
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se o deseja usar 

O Sr. Vereador Manuel Salgado: - Muito obrigado Presidente. 

Quer dizer esta proposta já cá esteve, já foi apresentada, já foi submetida ao 

parecer da CCDR, já esteve em consulta pública. E portanto, neste momento é a 

versão final para envio à Assembleia Municipal. 

Presidente em 

Vereador João 

gostaria 

Salgado 

estacionamento, designadamente o estacionamento público, não 

relativamente àquilo era no plano inicial da Expo e 

Manuel 

do 

ao privado, 

é hoje 

há, aqui apresentado e, portanto, ao do estacionamento que diferenças é 

designadamente em matéria de estacionamento público. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente em exercício: -Sr. Manuel Salgado. 

Vereador Manuel Salgado: -

os Vereadores os entre 

1 e 1996 penso as normas se aplicavam eram as normas Plano 

1992. Que era particularmente exigente relativamente às necessidades 

estacionamento uso , que na o se veio a 
os espaços 

, não 

a 



Presidente em 

O Sr. Vereador João Gonçalves Pereira: - Muito obrigado Sr. Presidente em 

exercício. 

Queria, embora o Sr. Vereador não tivesse dar nota dos números do 

estacionamento público agora e dos números daquilo que estava previsto 

no 

questão também de 

na é 

em 

esta questão a ver com uma 

a 

política, numa altura em que ou se o 

é uma zona 

E em 1999 o 

entrada 

lugares de estacionamento. 

mesma 

que hoje está aqui, e 

eram cerca de 

desta mesma 

estão 1 ou uma de 

% em termos de lugares de estacionamento. E, portanto, a questão que eu coloco 

e penso que é pertinente se estão a falar e tem a Câmara anunciado e sido 

as parangonas dos últimos dias, tirando miradouro viaduto de Pedrouços, nos 

parques dissuasores, eu não consigo perceber como é que os parques dissuasores, 

como é que é compatível os dissuasores que devem estar à entrada da 

com aquilo que é um plano que é trazido aqui hoje a revisão a versão final de 

uma alteração do plano que 

como 1 de 

que tam 

, naquilo que é o tal 

nos últimos dias a 

condições de 

é trazida hoje, onde são eliminados qualquer coisa 

portanto, não à redução lugares 

uma redução. Mas naquilo que é o estacionamento 

que este executivo e anunciado 

que vai criar parques dissuasores, que vai criar 

para que as na 

é compatível numa zona 

é a E, 



na 

imperceptível 

O Sr. Vereador Manuel Salgado: - Oh Sr. Vereador se me quiser ouvir até ao fim 

... A proposta de parques dissuasores que a Câmara tem feito, tem anunciado e 

está a executar, são parques dissuasores com tarifas particularmente reduzidas e, 

por isso têm que ser parques a céu aberto e que têm que ter um pequeno 

investimento. Ora um parque em construído na zona da Expo custa uns 

milhares de euros por lugar e, portanto, obviamente que quem os construir nos vai 

oferecer a que com a como parques 

parte ... 

(Intervenção 

O Sr. Vereador Manuel Salgado: - Oh Sr. Vereador, o Senhor ainda não deve ter 

entendido. Há estacionamento privativo de uso público e há estacionamento 

privativo de uso privativo. Estes lugares que estão aqui indicados é estacionamento 

privativo de uso público e não estacionamentos que a Câmara possa dispor para 

utilizar como parques dissuasores. 

Muito obrigado. 

O Sr. Presidente em exercício: -

Proposta 320/2017, subscrita 

bem Srs. Vereadores, vamos votar. Ponto 2 

Vereador Manuel Salgado. Aprovar a 

proposta de versão final da alteração do Plano de Pormenor 3- zona Sul- Avenida 

Marechal Gomes da Costa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com o 

contra do CDS, a abstenção PSD e o voto favorável dos restantes Vereadores. 

em a 
e e 

17 a 
e3 

foi 


