
CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

PR OPOSTA N.0 112-A/2014 

Assunto: Aprovar a ratificação da expressão introduzida pela Assembleia Municipal de Lisboa 

no ponto 3 da parte deliberativa da Propos>ta n.0 112/2014, relativa à aprovação da versão final 

do Plano de Urbanização de Alcântara. 

Pelouros: Planeamento, Urbanismo e Reabilitação Urbana 

Serviço: DMPRGU I DPRU I Divisão de Planeamento Territorial 

Considerando que: 

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, na sua reunião pública de 26 de março de 2014, a versão final 

do Plano de Urbanização de Alcântara para efeitos de submissão à Assembleia Municipal de Lisboa e a 

revogação das propostas n.0 580/2011 e n.0 597/2012, nos termos da Proposta n.0 112/2014; 

A Assembleia Municipal de Lisboa deliberou, na 2.a reunião da 5.a sessão ordinária realizada no dia 2 de 

dezembro de 2014, a aprovação da mencionada Proposta n.0 112/2014, condicionada à ratificação em 

reunião da Câmara Municipal de Lisboa da seguinte expressão aditada e introduzida no ponto 3 da parte 

deliberativa desta Proposta: «para a área de intervenção do Plano de Urbanização de Alcântara»; 

Nos termos do ponto 3 da parte deliberativa da mencionada Proposta, a Câmara Municipal aprovou a 

revogação das disposições relativas à altura máxima da fachada e profundidade dos edifícios contidas 

nos artigos 42.0 e 43.0 do regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa, aprovado pela Assembleia 

Municipal de Lisboa em 24 de julho de 2012 publicado no Diário da República, 2.a série, n.0 168, de 30 de 

agosto de 2012, ao abrigo do disposto no n.0 3 do artigo 25.0 do Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de 

setembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de fevereiro; 

Nos termos dos artigos 87.0 e 88.0 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 

20 de fevereiro, os planos de urbanização apliicam-se a uma determinada área do território municipal e 
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CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

devem adotar o conteúdo material apropriado às condições da área territorial a que respeitam, não tendo, 

assim, a virtualidade de revogar ou alterar as normas de instrumentos de gestão territorial preexistentes 

para outras áreas territoriais, mas apenas para a sua área territorial de incidência, ao abrigo do n.0 3 do 

artigo 25.0 do mencionado regime jurídico; 

Porém, a Assembleia Municipal de Lisboa deliberou que a aprovação da proposta relativa à aprovação da 

versão final do Plano de Urbanização de Alcântara fica condicionada ao aditamento relativo à menção 

expressa da área de incidência territorial no que respeita às disposições do regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Lisboa que são revogadas por este plano de urbanização. 

Nestes termos, tenho a honra de propor quEt a Câmara Municipal de Lisboa delibere, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do 39.0 da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro: 

Aprovar a ratificação da expressão aditada e introduzida pela Assembleia Municipal de Lisboa no 

ponto 3 da parte deliberativa da Proposta n.0 112/2014 « ... para a área de intervenção do Plano de 

Urbanização de Alcântara ... », passando este ponto 3 a ter a seguinte redação: 

«Aprovar a revogação para a área de intervenç;ão do Plano de Urbanização de Alcântara das disposições 

relativas à altura máxima da fachada e profundidade dos edifícios contidas nos artigos 42.0 e 43.0 do 

regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa, aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa em 24 

de julho de 2012 publicado no Diário da República, 2.a série, n.0 168, de 30 de agosto de 2012, ao abrigo 

do disposto no n.0 3 do artigo 25.0 do Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de setembro, na redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de fevereiro.» 

Lisboa, Paços do Concelho, em 17 de Dezembro de 2014. 
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CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

GAiliNETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

P R O P O S T A N. o 112/2014 

Assunto: Aprovar a versão final do Plano de Urbanização de Alcântara para efeitos de 

submissão à Assembleia Municipal de L.isboa, e revogar as Propostas no 580/2011 e n.0 

59712012. 

Pelouros: Planeamento, Urbanismo, Reabilitação Urbana e Espaço Público 

Serviço: DMPRGU I DPRU I Divisão de Planeamento Territorial 

Considerando que: 

·Foi deliberado em reunião de Câmara de 19 de Março de 2008, de acordo com a Proposta n.0 93/2008, 
publicada no Diário da República n.0 82, 2a série, de 28 de Março de 2008, proceder à elaboração do 
Plano de Urbanização de Alcântara (abreviadamente PUA) e aprovar os respetivos Termos de 
Referência; 

- Decorreu o período de participação pública preventiva, para a formulação de sugestões e reclamações, 
nos termos do n.0 2 do artigo 77.0 do Decreto-lei n.0 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de Fe1vereiro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territoriai-RJIGn, subsequentemente alterado pelos Decreto-Lei no 181/2009 de 7 de agosto e Decreto
Lei n.0 2/2011, de 6 de janeiro; as participações recebidas e pertinentes foram consideradas no 
desenvolvimento da proposta de alteração do PUA; 

- Desenvolvida a proposta de alteração do Plano de Urbanização de Alcântara, a mesma foi enviada à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) para 
efeitos de acompanhamento, nos termos do artigo 75°-C do RJIGT; 

-Foi realizada a Conferência de Serviços promovida pela CCDR·LVT em 09 de Novembro de 2010, fase 
que decorreu ao abrigo das estipulações do art~go 75°-C do mesmo Regime Jurídico; 

-De acordo com o previsto no n. 0 3 do artigo 76.0 do RJIGT, a CML procedeu à realização de reuniões 
de concertação, e introduziu no plano as alterações pertinentes; 

- Foi deliberado em reunião de Câmara Municipal de 30 de Março de 2011, sob a Proposta n° 162/2011, 
submeter a discussão pública a proposta de Plano de Urbanização de Alcântara, tendo a deliberação 
sido publicada no Diário da RepúblicaJ 11 SérieJ n.0 81, de 27 de Abril de 2011, através do Aviso n.0 

9661/2011; 

1 



CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

• O período de discussão pública decorreu entre 9 de Maio e 21 de Junho de 201;, tendo-se elaborado o 
relatório de ponderação e sido incluídas na versão final da proposta de alteração do plano contributos 
decorrentes das fases de concertação e de discussão pública nos termos previstos no n.0 B do artigo 

n.r~ do Regime Jurídico dos Instrumentos dE~ Gestão Territorial em vigor, proposta instruída com os 
elementos legais e necessários, de acordo com o teor da Informação Técnica n.0 

293/DMPRGU/DPRU/2011; 

- Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 28 de setembro de 2011, sob a Proposta no 
580/2011, foi aprovado o projeto de versão final do PUA e determinado o seu envio à Assembleia 
Municipal para apreciação; 

-A referida Proposta n° 580/2012 veio a ser alterada, tendo em atenção que a Revisão do Plano Diretor 
Municipal foi aprovada posteriormente ao envio do projeto do PUA à Assembleia Municipal, e houve a 
necessidade de aferir da compatibilidade deste~ Plano com o Plano Diretor Municipal aprovado, tendo-se 
atualizado os elementos que o constituem, os quais foram aprovados pela Câmara Municipal de Lisboa 
em reunião pública de 26 de setembro de 2012, através da Proposta no 597/2012 e enviada à 
Assembleia Municipal; 

• Sucede, porém, que estas propostas não chegaram a ser decididas pela Assembleia Municipal no 
mandato transato, tendo-se verificado entretanto em outubro de 2013 a homologação pela Direção Geral 
do Território (DGT) do ortofotomapa de 2011, para cumprimento do Decreto Regulamentar no 1 0/2009 de 
29 de maio, procedeu-se à adequação à le~~islação em vigor das peças desenhadas fundamentais, 
nomeadamente da Planta de Enquadramento, Planta de Condicionantes e Plantas de Zonamento, que 
configura uma nova versão final do Plano que se apresenta contendo alterações materiais relativamente 
à versão anteriormente aprovada. 

· A versão final da proposta de alteração do Plano de Urbanização de Alcântara está instruída com os 
· elementos ·legais exigíveis e necessários, de acordo com o teor da Informação técnica n.0 

5630/INF/DIVPT/GESTURBE/2014, da qual se anexa fotocópia e é parte integrante da presente 
proposta. 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere, ao abrigo do disposto na 
alínea ccc) do n°1 do artigo 33° da Lei no 75/2013 de 12 de setembro, para efeitos de submissão à 
apreciação da Assembleia Mun.icipal: 

1, Aprovar a versão final do Plano de Urbanização de Alcântara, ao abrigo do disposto no n.a 1 do 
artigo 79.0 do RJIGT, para efeitos de submissão à apreciação da Assembleia Municipal; 

2. Revogar as Propostas n° 580/2011 e 597/2012. 
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CÂMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

3. Aprovar a revogação das disposições relativas à altura máxima da fachada e profundidade dos 
ediiícios contidas nos artigos 42° e 43° do regulamento .do Plano Diretor Municipal de Lisboa, 
aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa em 24 de julho de 2012 3 publicado no Diário da 
República, 28 série, n° 168, de 30 de agosto de 2012, ao abrigo do disposto no n°3 do artigo 25° do 
Decreto-lei no 380/99, de 22 de setembro, m1 redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 46/2009, 
de 20 de fevereiro. 

Lisboa e Paços do Concelho, em 26 de março de 2014. 
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'" Cãmara Municipal de Lisboa 

Informação 
N.• 5630/INF/DIVPT/GESTURBE/2014 

Assunto: Plano de Ulbanização de Alcãnlara ·projetei de versão final 

Processo n,0 34/PLU/2012 
Requerente: Gamara Municipal de Usboa 

' Local: PLANO OE URBANIZPÇAO DE ALCANTARA 

Data 
~.02-2014 

Freguesia: Alcântara, Estrela, Campo de Ourique~ Campolide. 

1 A Câmara Municipal de Lisboa, em reunião public:a de 28 de setembro de 
2011, através da Proposta n.ass0/2011, deliberou aprovar o projeto de 
versão final do Plano de Alcântara, para efeitos de envio à Assembleia 
Municipal, e revogou a Proposta o0 453/2011 de 20 ele julho; 

2.Uma vez que a Revisão do Plano Diretor Municipal foi aprovada 
posteriormente ao ênvio do projeto do PU de Alcànlara à Assembleia 
Municipal, houve a necessidade de aferir da comp·abbilidade deste projeto 
com o Plano Direlor Municipal aprovado, através da atu~llzação de 
elementos do Plano de Urbanização de Alcântara, que foram aprovados pela 
Câmara Municipal de Usboa em reunião pública de .26 de setembro de 2012 
através da Proposta n°597/2012 e enviados para a Assembleia Municipal; 

3.No mandato que cessou com a tomada de posse do novo executiVo 
camarário, ocorrida no dia 24 de outubro de 2013; a Câmara Municipal de 
Lisboa aprovou submeter à Assembleia Municipal, l~ntre outras, a Proposta 
n.0 580/2011 e a Proposta n° 59712012; 

4.Sucede, porém, que estas propostas não chegarclln a ser decididas pela 
Assembleia Municipal no mandato transato e, alualmente, as competências 
para decisão das matérias em causa ou para revogação da denberação 
anteriormente adotada, incumbe ao novo executivo. camarário, importando, 
por esse. motivo, manifestar a vontade de submeter a deliberação do 
Executivo as propostas supra referidas e de as enviar para apreciação da 
Assembleia Municipal; 

5.Para cumprimento do Decreto Regulamentar n° 10l2009 de 29 de maio, no 
tocante à cartografia digital, a CML obteve em outubro de 2013 a 
homologação do ortofotomapa de 2011. pela Direção Geral do Território 
(DGT), sendo esta fonna suscetível de ser suporte para a elaboração dos 
instrumentos de gestão territorial, pelo que foi necessário adequar à 
legislação em vigor as peças desenhadas fundamentais, nomeadamente 
Planta de Enquadramento, Condicionantes e ZOnamento. 
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S. Face ao exposto, propõe-se à consideração supe1rlor o envio do projeto de 
versão final do Plano de Urbanização de Alci3ntara à Câmara para 
aprovação e envio à Assembleia Municipal. 



• C Ã M À R A M U N I ,C I P A L D E L I S B O A 

ATA EM MINUTA 

Nos t~rmos 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° ~do Regimento da CML, foram 

deliberadas na Reunião Púbrica de Câmarã de 26 de março de 2014, os votos de 

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

documento, bem como os originais dias referidos documentos, a ata em minuta: 

·(Subscrito pela Câmara} 

Aprovar um voto de pesar pelo fáJiecimento de Dom José da Cruz Policarpo, nos 
termos do voto de pesar; 

(Ap.rovado por unanimidade) 

.. = (Subscrito pela Câmara) 

Aprovar um voto pesar pelo falecimento do Prof. José Medeiros Ferreira, nos 
termos do voto de pesar; · 

. (Aprovado por unanimidade)· 

(Subscrito pela Câmara) 

Aprovar um voto de pesar pelo falecimento ·do Eng° Fernando Ribeiro e Castro, 
nos termos do voto de pesar; 

(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL · DE LISBOA 

{Subscrita. pelos Srs. Vereadores João Afonso e 
João Gonçalves Pereira) 

Aprovar· que os excedentes alimentares produzidos no evento "Peixe em Lisboa", 
organizado pela Associação de Turismo de· Lisboa, sejam canaliZados para as 
instituições sociais, nos termos da moção; · 

(Rejeitada por maioria com 8 votos a favor (21nd., 3PPD/PSD, 1CDS/PP e 2PCP) e 9 
votos contra (PS)) · 

(Subscrita. pelo Sr. Vereador Manuel Salg~do) 

Aprovar a proposta do "Regulamento de Ocupação da Via Pública com Estaleiros 
· de Obras", para efeitos de súbmissão a discussão ·pública, nos termos da 

proposta; 

.(Aprovada por unanimidade) 

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado} 

Aprovar a versão final do Plano de Pormenor da Pedreira do Alvito e determinar 
. submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal, e revogar as Propostas n.0 

. 

1-02/2012 e n.0 593/2012, nos termos da proposta; · 

(Aprovada por maioria coin 9 vot1os .a favor (PS},. 3 votos contra (2PPD1PSD e 
1CDS~PP) e 4 abstenÇões (21nd. e 2PCP)) 

(Subscrita pe(o Sr. Ver~ador Manuel Salgado) 

Aprovar a versão final do Plano de U~b~nização de Alcântara e determinar 
submetê-lo à apreciação da Assembleia Muniéipal, e revogar as Propostas n.0 

597/2012 e n° 580/2011, nos termos da proposta; 

(Aprovada por maioria com 11 votos a favor (9PS e 21nd) ·e 6 abStenções 
(3PPDIPSD, 1CDSJPP e 2PCP )} 

RBwlião tle Cimar.uf 019 do 26 de março de2014 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

. Proposta ti~ó 125/2·o:14 · ··- · - - -~(Subscrita pelo Sr. Vereador João Afonso) 

Atribuição de Apoio Financeiro Excepcional à Associação Portuguesa de Pais e 
Doentes com Hemogloblnopatias - no âmbito do . FES - Vertente IPSS, nos 
termos da proposta; · 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 -12SÍ2tH4:-.. . -·: (Subscrita pela sra. Vereadora Catarina Vaz 
·Pinto) 

Aprovar a aceitação de donativo em espécie para' conservação e restauro da 
escultura alegórica denominada Usboa, da autoria de José de ~uimarães, na 
Praça 25 de Abril, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Nos termos d 
Setembro eu, 
Departamento 

vllGIUCl Lei n.0 75/201.3, de 1~ de 
· Directora do 

do-Município mandei lavrar. 

Paços do Concelho, em 26 de março de 2014 

O Presidente 

.. António Costa-

.Reunião de Cimaran"Ol9 de26 de~ de2014 
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512 Re~~o 
511 Sessão Ordinária 

.. .1) I{éuP~iã~· . .. . 
"Realizada eni 2 de dezembro de 2014 . , . ·~ . . ... ,. . ·. ··. . . ' 

ATA EM MINUTA 

Nos termos do disposto nos n.0 S 3 e 4 do artigo 57.0 do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 
de setembro, do estipulado nos n.0

S 3 e 4 do artigo 27.0 do Código do Procedimento 
Administrativo e, ainda, do disposto nos n.0 s 3 e 4 do artigo 90.0 do Regimento da 
Assembleia, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa aprovar em minuta a ata e o 
texto das deliberações tomadas na za Reunião da sa Sessão Ordinária de 2 de dezembro 
.de 2014, e a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, bem como os 
originais das Atas, Voto de Saudação, e Propostas, a ata em minuta: -----------------

Atas D0 S 25 (06-05-2014), 34 (08-07-20141), 35 (15-07-2014) e 
37 (22-07-2014) 

Apreciação e aprovação das atas. 

(Aprovadas por Unanimidade) --------------------------------------------------------

Voto de Saudação n° 1/51 
Retificado (Subscrito pelo Grupo Municipal do PCP)----~---------

"Pelo reconhecimento do Caute Alentejano conw Património Cultural Imaterial da 
Hllma11.idade " 

(Aprovado por unanimidade e aclamação) ------------------:.---~--------------

Proposta n. o /2014 (Subscrita pelo Vice-Presidente FernandG 
~=====--~==::,.,=' Medina)-·-··--------·---~----------------------

Apreciar, sob condição de submissão à Assembleia Municipal das respectivas deliberações do 
executivo municipal, as Propostas J'elativas às G1·andes Opções do Plano 2015-2018 e ao 
Orçamento para 2015, nos termos das propostas e ao abrigo da allnea a) do n °1 do attigo 25 o 

e do n. o 2 do artigo 27° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n °. 
75/2013, de 12 de setembro; -----------
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(Adiada) -----------------·-----------------------------------------

i>··~posta n. o 599/CM/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel salgado)--

Apreciar a Proposta 599/2014 - Afetação ao domínio público municipal da parcela de 
terreno cedida ao Município, a título gratuito, sita na Rua Amélia Rey Colaço, nos termos da 
proposta e ao abrigo da alínea q) do n° 1 do artigo 25° do Regime Juridico das Autarquias 
Locais aprovado pela Lei n. o 7512013, de 12 de Setembro ---· 

• Parecer da 1 a Comissão Permanente 

(Aprovada por Maioria com a se:~ninte votação: Favor: PS/ PSD/ PCP/ BE/ 
CDS-PP/PEV/MPT/PNPN/6 IND-- Abstenção: PAN) --------------------

:l?roposta n.0 112/ClWl014 
J:"~ctific~da · (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)---

Apreciar a Proposta 112/2014- Plano d~~ Urbanização de Alcântara, nos termos da proposta 
e ao abrigo da alinea h) do n. o 1 do artigo 25. o do RJAL, publicado em anexo I à Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro; 

• Parecer da 33 Comissão Permanente de 21 de julho de 2014 

No ponto 3. da parte deliberativa da Proposta foi aditada a expressão que a seguir se 
transcreve: " .. -para a área de intervenção do PlaJW de Urbanização de Alcântara ___ "----

O ponto 3_ passou a ter a seguinte redação: "3. Ap1·ovar a revogação para a área de 
ilzterve11ção do Plano de UrbaJtização de Alcllntara das disposições relativas à altura 
máxima da fachada e pl'Qfundidade dos edifícios contidas nos artigos 42° e 43° do 
regulamento do Plano Diret6r Mulllicipal de Lisboa, aprovado pela Assembleia 
Municipal de Lisboa em 24 de julho d(~ 2012 publicado no Diário da República, 2" série, 
n° 168, de 30 de agosto de 2012, ao abri.go do disposto no n° 3 do artigo 25° do Decreto-lei 
no 380/99, de 22 de setembro, na redaçliio que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n., 46/2009, de 
20 de fevereiro." ----------------------·------------------------------------------------

A aprovação desta Proposta fica condicionada à ratificação em reunião da Câmara Municipal 

de Lisboa da e~-pressão aditada e introduzida no ponto 3. da sua parte deliberativa. ----------

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ FNPN/ 6 IND -
Contra: PSD/ BE/ PEV- Abstenção: PCP I CDS-PP/]\I[pT/ P AN) ---------------
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Proposta n. o 4U4/CM/~014 
1 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) ---.. 

Apreciar na especialidade a P•·oposta 404/2014 - Versão final da revisão do Plano de 
Pormenor da Zona Envolvente ao Mercado de Benfi~ nos termos da proposta e ao abrigo 
da alinea b) do n°l do artigo 70° do Regimento, conjugada rom a alb2ea h) do no 1 do artigo 
25° do Reiime Jurldi.co das Autarquias Locais, publicado em aner,_o I à Lei 7512013, de 12 de 
setembro, o n.0 1 do artigo 79. o do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
estabelecido pelo Decreto-Lei nO. 380/99, de 22 de setembro, na redacção actualmente em 
vigor;-- ----·---

· • Parecer da 3a Comissão Permanente 

(Não houve alterações na especialidade; Aprovada por Maioria em votação final 
com a seguinte votação: Favor: PS:/ PSD/ PNPN/ 6 IND- Abstenção: PCP/ BE/ 
CDS-PP/ PEV I :MPTI P AN) ----------------------------------------------------

Proposta n. o 648/CM/2014 (Subscrita pelo Vice-Presidente Fernando Medina 
16....-~--~~~~-=~-" e Sr. Vereador Manuel Salgado)------------

Apreciar a Proposta 648/2014 - Lançamento de uma Hasta Pública para a alienação do 
prédio sito na Rua do Jasmim, n.0 S 11 e 11 A, bem como da parcela de terreno, destinada 
a construção, com a área de 20.763,48 m2, situada na Avenida 24 de .Julho, nos termos do 
n° 2 da parte deliberativa da proposta e ao abrigo da alinea i) do n. o I do artigo 25° do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, publicado em.Anexo I à lei 7512013, de 12 de Setembro;--

• Parecer da la Comissão Permanente 

Ponto 2 da Proposta 

Deliberado por alineas 

Alínea a) e Parte 
"AüeJULÇão, em!UISta pública, do prédio sito na Rua do Jasmim, 11."s 11 e 11 A.~."------

{Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PNPN/ 6 IND -
Contra: PCP/ BE/ CDS-PP/PEV/ MPT- Abstenção: PSD/ P AN) .:------------------

Alínea a) 2a parte 
" •.• bem. como da parcel.a de terreno, destinada a construção, com a área de 20. 763~48 m2, 
situada tza Aílettida 14 de Julfw, 1ze~e caso, condicitmada à prélria aprovação pela 
Assembleia Municipal tlo Plmto de Urbatti'tação de Al.câutara;$' ---
(Aprovada poR" Maioria com a seguinte votação: FavQ:r: PS/ Pl\"TPN/ 6 IND -
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Contra: PSD/ PCP/ BE/ CDS-PP I P:EV/ MPT - Abstenção: P AN) --------------

Alíneas b), c) e d) 
(Aprovadas por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PNPN/ 6 1ND -
Contra: PSD/PCP/BE/ CDS-PP/PEV/MPT- Abstenção: PAN) -----------~--

Proposta il. o 6Q1/CM/2014 · (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)---

Apreciar a Proposta 661/2014 - Celebração de um contrato de permuta com a Caixa 
Económica Montepio Geral, anterionnente designada Caixa Económica de Lisboa, anexa ao 
Montépio Geral, Associação de Socorros Mútuos e a Lusitânia - Companhia de Seguros, 
S.A. , nos termos da proposta e ao abrigo da alínea i} do n. o 1 do artigo 25° do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, publicado em Anexo I à lei 75/2013, de 12 de Setembro; -------

• Parecer da I a Comissão Permanente 

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PNPN/1 lND -
Contra: PSD/ PCP/ BE/ PEV/ MPT- Abstenção: CDS-PP/ PAN/ 5 IND) ----------

!·Proposta n;0 72()/CMJ2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Manuel Salgado 
1!.....,=~=-=====~===.d e João Monso) ------------------------------------

Apreciar a Proposta 720/2014- Revogação parcial da Delibe1·ação 185/AMU14, tomada 
pela Assembleia Municipal sobre a Proposta 342/2014, na prute que respeita à alienação em 
hasta pública do imóvel municipal sito na Rua Ferreira Borges, n.0 122 e alienação do 
mesmo imóvel à Santa Casa da Miseric6rd.ia de Lisboa, nos termos propostos no ponto 2 da 
parte da parte deliberativa da proposta e ao abrigo do artigo 142° do Código do Procedimento 
Administrativo e da alínea i) do n. o 1 do artigo 25° do Regime Jurldico das Autarquias Locais, 
publicado em Anexo! à lei 75/2013, de 12 de Setembro;-

• Parecer da 1 a Comissão Permanente 

Revogação Parcial da Deliberação n° 185/AML/2014-, n~ parte que respeita à 
alienação em hasta pública do imóvel municipal sito na Rua Ferl'eira Borges, n.o 122 
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS! PSD/ PCP/ BE/ 
CDS-PP/PEV/ P AN/ P~"PN/ 6 IND --Abstenção: M:PT) ------------------

Alienação do mesmo imóvel à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PSD/ PCP/ BE/ 
CDS-PP/PEV/PAN/P:NPN/6 JND-Abstenção: MPT) ----------------------
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Proposta n.6 68~/CW2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
~"=======~~====--'~ e Jorge Máximo)----------------------------------

Apreciar a Proposta 683/2014- Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia do Areeiro, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alínea k) do n° 1 do artigo 25° do Regime Juridico das Autarquias Locais e dos 
artigos 116. o e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Compet~ncias, ambos os 
regimes aprovados pela Lei n. o 7512013, de 12 de setembro e publicados em anexo I à mesma 
lei; --- ------·-------· 

• Parecer da 5a Comissão Permanente 

(Adiada) ---------------------------------------------------------------

Proposta n.0 684/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
!.::::==-====~=-"""""==.!1 e Jorge Máximo)---------.------------------

Apreciar a Proposta 684/2014 - Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia dos Olivais, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alínea k) do n° 1 do artigo 25" do Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos 
artigos 116. o e seguintes do Regime Juridico da Delegação de Competências, ambos os 
regimes aprovados pela Lei n. o 7512013, de 12 de setembro e publicados em anexo I à mesma 
lei; --------------------------------------------

• Parecer da5a Comissão Permanente 

(il«<i:at<la) ---------------------------------------· ----------------------------------------------------

Proposta ri.0 685/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
1!.,..==~=====-=--= ....... dl e Jorge Máximo) ------------------------------------

Apreciar a Proposta 685/2014- Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a F1·eguesia de Marvila, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alfnea k) do na 1 do artigo 25° do Regime Jurfdico das Autarquias Locais e dos 
artigos 116. o e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Competências, ambos_ os 
regimes aprovados pela Lei n." 75/2013, de 12 de setembro e P'..tblicad.os em anexo I à mesma 
lei; ---- -------------------------· ____________ :.__ ___ _ 

s Parecer dasa Comissão Permanente 

(Adiada) -----~-~----------~----•mm&•u----~-~-----~--~----~~---~~ 
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Pr()posta n. o 687/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
ll....--_;.-----"'"-.;.....;..---D e Jorge Máximo)-------------------------------

Apreciar a Proposta 68712014- Delegaç:ão de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia de Santo António, nos termos da _proposta e ao abrigo das disposições 
conjugadas do artigo 23~ da alfnea k) do no 1 do artigo 25° do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e dos artigos 116. o e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de 
Competências, ambos os regimes aprovados pela Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro e 
publicados em anexo I à mesma lei; (apr1eciação conjunta dos pontos 8-a 13 da OT: 3 x grelha 
base - lh 42m); 

• Parecer da sa Comissão Permanente 

(Adiada) -------------:.·----------------~---------------------------------------

Proposta n. o 68~/CM/.2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
~ ......... =~~===""=-=----==di e Jorge Máximo) ------------------------------

Apreciar a Proposta 688/2014 - Delegação de Competências enn·e o Município de Lisboa e 
a Freguesia de Arroios, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alínea k) do no 1 do artigo 25° do Regime Jur!dico das Autarquias Locais e dos 
artigos 116. o_e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Competências, ambos os 
regimes aprovados pela Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro e puhlicados em anexo I à mesma 
lei; -- ------------ -----

• Parecer da sa Comissão Pennanente 

(Adiada)-=---~-~--~~~~-------~~----------~-·------------

Propósta n.0 689/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
b-.--~-----~--.....11 e Jorge Máximo) -------------------------------------

Apreciar a Proposta 689/2014 - Delegaçã.o de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia da Penha de França, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições 
conjugadas do artigo 23~ da alínea k) do n° 1 do artigo 25° do Regime Jurfdico das 
Autarquias Locais e dos artigos 116. o e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de 
Competências, ambos os regimes apro,.'ados pela Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro e 
publicados em anexo I à mesma lei; -----------------------

• Parecer da 58 Comissão Permanente 

(Adiada) -~------------------:...----~--------------------------"·---M------------~ 
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· Proposta :n. o '107/C.M/20~4 
(Subscrita pelo Sr. Vereador João Afonso)-----

Apreciar a Proposta 707/2014 -Lista de candidatos a juízes sociais para o biénio 2015-
2016, nos termos da proposta e ao abrigo 36° do Decreto-Lei n. 0 156/78, de 30 de Junho e da 
alfnea k) do n. 02 do artigo 25° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado em anexo 
I à Lei n. o 7512013, de 12 de setembro; 

• Parecer da 6a Comissão Permanente 

(Aprovada por unanimidade)----~-..:..-------------------------~~---------------

Nos termos do n.0 3 do art.0 57.0 do Anexo I à Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro, e do 
n.0 3 do artigo 90.0 do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa e, ainda, ao 
abrigo do despacho da Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, datado de 
dez de setembro de · · folha anexa à Proposta no 
1/SMAW2014, eu Chefe do Gabinete de Apoio 
à Assembleia L ..... , ............ ..,l.._,...,., 

Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encerrada esta sessão às dezanove horas 
e vinte e dois minutos.--------------------------------------------~----------------

Sala de reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, em dois de dezembro de dois mil 

e cat<>rze. ------------------------------------------------------------~·-------------------------------

--------~-~------------------------- A .. Presidente -------------------------------------

----------------------------------~---- Elelena Roseta -------------------------------------

Reunião da Assembleia Municipal N• 51 de 2 da dezembro de 2014 
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Realizada em 2 de dezembro de 2014 

ATA .EM:MINUTA 

Nos t~nnos do disposto nos n. 0 s 3 e 4 do artigo 57.0 do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 
de setembro, do estipulado nos n.0 s 3 e 4 do artigo 27.0 do Código do Procedimento 
Administrativo e, ainda, do disposto .nos n.0 s 3 . e 4 do artigo 90.0 do Regimento da 
Assembleia, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa aprovar em minuta a ata e o 
texto das deliberações tomadas na 2:~ Reunião da sa Sessão Ordinária de 2 de dezembro 
de 2014, e a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, bem como os 
originais das Atas, Voto de Saudação, e Propostas, a ata em minuta: ---------------

Atas nc.s 25 (06-05-2014), 34 (08-07-2014), 35 (15-07-2014) e 
37 (22-07-2014) 

Apreciação e aprovação das atas. 

(Aprovadas por Unanimidade)-------------------------------

Voto de Saudação no 1/51 
Retificado (Subscrito pelo Grupo Municipal do PCP) --------------

"Pelo reconltecinumto do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da 
Hummzidade " 

(Aprovado por unanimidade e aclamação)---------------------

Proposta n.0 /2014 (Subscrita pelo Vice-Presidente Fernando 
a.--.,.._.~=-~~~-~===~~ Medina) --------------------------------------

Apreciar, sob condição de submissão à Assembleia Municipal das respectivas deliberações do 
executivo municipal, as Propostas relativas às G1'alldes Opções do Plano· 2015--2018 e ao 
Orçamento para 2015, nos termos das propostas e ao abrigo da alínea a) do n°l do artigo 25° 
e do n. o 2 do artigo 27° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, apromdo pela Lei n°. 
7512013, de 12 de setembro;-------------
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(Adiada)-------:----------------------'--------------------

Proposta n.0 599/CM/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel salgado)--

Apr!3Ciar a Proposta 599/2014 - Metação ao domínio público municipal da parcela de 
terreno cedida ao Município, a título gratuito, sita na Rua Amélia Rey Colaço, nos termos da 
proposta e ao abrigo da alínea q) do no 1 do artigo 25° do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais aprovado pela Lei n. o 7512013, de 12 de Setembro--------

• Parecer da 18 Comissão PermanentE~ 

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PSD/ PCP/ BE/ 
CDS-PP/ PEV/ MPT/ PNPN/6 IND- Abstenção: P AN) -----------

Proposta n.0 112/CM/2014 
rectificada (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)---

Apreciar a Proposta 112/2014- Plano de Urbanização de Alcântara, nos termos da proposta 
· e ao abrigo da alinea h) do n. o 1 do artigo 25. o do RJAL, publicado em anexo I à Lei no 

7512013, de 12deSetembro; 

• Parecer da 38 Comissão Permanente de 21 de julho de 2014 

No ponto 3. da parte deliberativa da Proposta foi aditada a e1.."Pressão que a seguir se 
transcreve: " ... para a área de intervenção do Plano de Urbanização de Alcântara ... "----

O ponto 3. passou a ter a seguinte redação: "3. Aprovar a revogação para a área de 
illtervenção do Plano de UrbaniZilçiio ,de Akântara das disposições relativas à altura 
máxima da fachada e profundidade dos edificios contidas nos artigos 42° e 43° do 
regulamento do Plano Dit·etor Municipal de Lisboa, aprovado pela Assembleia 
Municipal de Lisboa em 24 de julho de 2012 publicado no Diário da República, 2• série, 
no 168, de 30 de agosto de 2012, ao abrigo do disposto no no 3 do artigo 25" do Decreto-lei 
no 380/99, de 22 de setembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 0° 46/2009, de 
20 de fevereiro."~-.:.----------------------------------------

A aprovação desta Proposta fica condicionada à ratificação em reunião da Câmara Municipal 
de Lisboa da expressão aditada e introduzida no ponto 3. da sua parte deliberativa -------

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ 'PNPN/ 6 IND -
Contra: PSD/ BEl PEV- Abstenção: PCP/ CDS-PP/ MPT/ P AN) ------~--
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Proposta n. o 404/CM/2014 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)---· 

Apreciar na especialidade a Proposta 404/2014 - Versão final da revisão do Plano de 
Pormenor da Zona Envolvente ao Mercado de Benfica, nos termos da proposta e ao abrigo 
da alínea b) do n°l do artigo 70° do Regimento, conjugada com a alínea h) do no I do artigo 
25° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado em anexo I à Lei 7512013, de 12 de 
setembro, o no I do artigo 79. o do Regime Jurfdico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
estabelecido pelo Decreto-Lei n~ 380/99, de 22 de setembro, na redacção actualmente em 
vigor;-·------------·-----------------

• Parecer da 38 Comissão Permanente1 

(Não houve alterações na especialidade; Aprovada por Maioria em votação final 
com a seguinte votação: Favor: PS/ PSD/ PNPN/ 6 1ND- Abstenção: PCP/ BE/ 
CDS-PP/ PEV I MPT/ P AN) -------------------------------------------------

Proposta n. o 648/CM/2014 (Subscrita pelo Vice-Presidente Fernando Medina 
~~---=======--....~~e Sr .. Vereador Manuel Salgado)-----------

Apreciar a Proposta 648/2014 - Lançamento de uma Hasta Pública para a alienação do 
prédio sito na Rua do Jasmim, n. 0 S 11 e 11 A, bem como da parcela de terreno, destinada 
a construção, com a área de 20.763,48 m2, situada na Avenida 24 de Julho, nos termos do 

· n° 2 da parte deliberativa da proposta e ao abrigo da alfnea i) do n. o 1 do artigo 25° do Regime 
Juridico das Autarquias Locais, publicado em Anexo I à lei 7512013, de 12 de Setembro; ---

• Parecer da 1 a Comissão Permanente 

Ponto 2 da Proposta 

Deliberado por alíneas 

Alínea a) la Parte 
"Aüenação, em hasta pública, do prédio slto na Rua do Jasmim, nos 11 e 11 A ••. "----

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PNPN/ 6 IND -
Contra: PCP/ BE/ CDS-PF I PEV/ MP'T- Abstenção: PSD/ P AN) -·--

Alínea a) za parte 
" ••• bem como da parcekl de te"eJto, destinada a colrstrução, com a área de 20. 763,48 m.Z, 
situada na Avenida 24 de Julho, nest'e caso, condicionada à prévia aprovação pela 
Assembleia Municipal do Plano de UrbanJ'fzaçiio de Alcântara;''---------
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PNPN/ 6 IND -
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Contra: PSD/ PCP/ BE/ CDS-PP/ PE,V I :M:PT - Abstenção: P AN) ------------

Alíneas b), c) e d) 
(Aprovadas por Maioria com a se1~inte votação: Favor: PS/ PNPN/ 6 IND -
Contra: PSD/PCP/BE/ CDS-PP/PEV/:MPT- Abstenção: PAN) ----------------

Proposta n.0 661/CM/2014 (Sulbscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)---
~==----------------------------~ 

Apreciar a Proposta 66112014 - Celebração de um contrato de pennnta com a Caixa 
Económica Montepio Geral, anteriormente designada Caixa Económica de Lisboa, anexa ao 
Montepio Geral, Associação de Socorros Mútuos e· a Lusitânia - Companhia de Seguros, 
S.A., nos termos da proposta e no abrigo da alinea i) do n. 0 1 do artigo 25° do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, publicado em Anexo I à lei 75/2013, de 12 de Setembro; -----

• Parecer da 1 a Comissão Permanente 

(Aprovada por Maioria com a seg:uinte votação: Favor: PS/ PNPN/ 1 IND -
Contra: PSD/ PCP/ BE/ PEV/ MPT- Abstenção: CDS-PP/ PAN/5 IND) -------

Proposta n. o 720/CM/2014 (Sull>scrita pelos Srs. Vereadores Manuel Salgado 
~~-----===------....1 e João Afonso)---------"·-----"---"" ______ _ 

-----····---·---

Apreciar a Proposta 720/2014- Revogação parci3I da DeliberaÇão 185/AMIJ14, tomada 
pela Assembleia Municipal sobre a Propos:ta 342/2014, na pat1e que respeita à alienação em 
hasta pública do imóvel municipal sito na Rua Ferreira Borges, n.o 122 e alienação do 
mesmo imóvel à Santa Casa da Misericóirdia de Lisboa, nos termos propostos no ponto 2 da 
parte da parte deliberariva da proposta e ao abrigo do artigo 142° do Código do Procedimento 
Administrativo e da alínea i) do n. a 1 do artigo 25° do Regime Jurldico das Autarquias Locais, 
publicado em Anexo I à lei 75/2013, de 12 de Setembro; -------

• Parecer da 1 a Comissão Permanento 

Revogação Parcial da Deliberação D
0 185/AML/2014, na parte que respeita à 

alienação em hasta pública do imóvel municipal sito na Rua Ferreira Borges, n.o 122 
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PSD/ PCP/ BE/ 
CDS-PP/ PEV/ P AN/ PNPN/6 IND '-Abstenção: MPT) -------"---------~--

Alienação do mesmo imóvel à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor: PS/ PSD/ PCP/ BE/ 
CDS-PP/ PEV/ PAN/ PNPN/6 IND -Abstenção: MPT) -----------------
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Proposta n. o 683/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
6.,.==~-~=--~~=...~~ e Jorge Máximo)----------------------------~-~---

Apreciar a Proposta 683/2014 - Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia do Areeiro, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alinea k) do no 1 do artigo 25" do Regime Jurídico das Autarquias Locais e das 
artigos 116. o e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Competências, ambos os 
regimes aprovados pela Lei n. 0 7512013, de 12 de setembro e publicados em anexo I à mesma 
lei;---·----------·-------·----------· 

• Parecer da 58 Comissão Permanente 

(Adiada) -----------------------------------------------------------

Proposta n.0 684/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
lb...==~~~========' e Jorge Máximo)-------------------------

Apreciar a Proposta 684/2014 - Delegaçãt() de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia dos Olivais, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alínea k) do n° 1 do artigo 25° do Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos 
artigos 116. a e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Competências, ambos os 
regimes aprovados pela Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro e publicados em anexo I à mesma 
lei;--

• Parecer da 58 Comissão Permanente: 

(Adiada)---------------------

Proposta n. 0 685/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
6:==~--~-~~------ll e Jorge Máximo) --------------------·------~-------

Apreciar a Proposta 685/2014- Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia de Marvila, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alinea k) do n° 1 do artigo 25° do Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos 
artigos 116. o e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Competências, ambos os 
regimes aprovados pela Lei n. o 7512013, àe 12 de setembro e publicados em anexo I à mesma 
lei;-------------------------

• Parecer da 58 Comissão Permanente 

(Adiada)----------------------- ---·-----------------
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Proposta n.0 687/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
~--------------~~ e Jorge Máximo)------------------------------

Apreciar a Proposta 687/2014- Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia de Santo António, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições 
conjugadas do artigo 23~ da alínea k) do no 1 ·do artigo 25° do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e dos artigos 116. o e seguintes do Regime Juridico da Delegação de 
Competências, ambos os regimes aprovados pela Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro e 
publicados em anexo I à mesma lei; (apreciação conjlinta dos pontos 8 a 13 da OT: 3 x grelha 
base -lh 42m); 

• Parecer da sa Comissão Permanente 

(Adiada)---------------------------------------------

Proposta n. 0 688/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
"--------------..JI e Jo,rge Máximo)------------------------

Apreciar a Proposta 688/2014 - Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia de Arroios, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 23~ da alinea k) do n° 1 do artigo 25° do Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos 
artigos 116. o e seguintes do Regime Jurídico da Delegação de Competências, ambos os 
regimes aprovados pela Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro e publicados em anexo I à mesma 
lei;--

• Parecer da511 Comissão Permanentt~ 

(Adiada)---~------------------------------------...:. __ 

Proposta n. o 689/CM/2014 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Duarte Cordeiro 
1:.....-------------~ e Jorge Máximo)-----------------------~-------

Apreciar a Proposta 689/?014 - Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e 
a Freguesia da Penha de França, nos termos da proposta e ao abrigo das disposições 
conjugada~ do artigo 23~ da alínea· k) do no 1 do artigo 25° do Regime Juridico das 
Autarquias Locais e dos artigos 116. o e~ seguintes do Regime Jurídico da Delegação de 
Competências, ambos os regimes aprollt.zdos pela Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro e 
publicados em anexo I à mesma lei; ---------------------

• Parecer da 58 Comissão Permanente 

(Adiada)----------------- -----------------------------
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Proposta n.0 707/C.M/2014 
(Subscrita pelo Sr. Vereador João Afonso) ------

Apreciar a Proposta 707/2014- Lista d~~ candidatos a juízes sociais para o biénio 2015-
2016, nos termos da proposta e ao abrigo 36° do Decreto-Lei n. o 156/78, de 30 de Junho e da 
alfnea k) do n. 02 do artigo 25° do Regime .Juridico das Autarquias Locais, publicado em anexo 
I à Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro; 

• Parecer da 68 Comissão Pennanente 

(Aprovada por unanimidade) ----·--------------..:..--------:----------

Nos termos do n.0 3 do art.0 57.0 do Anexo I à Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro, e do 
n.0 3 do artigo 90.0 do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa e, ainda, ao 
abrigo do despacho da Sra Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, datado de 
dez de setembro folha anexa à Proposta n° 
1/SMAM/2014, eu Chefe do Gabinete de Apoio 
à Assembleia u ............. , 

Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encerrada esta sessão às dezanove horas 
e vinte e dois minutos.--------------·-------------------------------------------

Sala de reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, em dois de dezembro de dois mil 
e catorze. --------------------------------------------------------------

------------------------------- H<~lena Roseta ---------------------------

Reunião da Asserrbleia Municipal N" 51 de 2 de dezemtro de 2014 
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ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeit~s do artigo 57°. da Lei n. 0 75/2013, de 12 de 

Setembro, bem como o disposto no artigo 1 go n° 2 do Regimento da CML, foram 

deliberadas na Reunião de Câmara de 17 de Dezembro de 2014, as moções, o voto 

de congratulação e as propostas a seguir . discriminadas, constituindo o presente 

documento, bem como os originais das referidas propostas, a ata em minuta: 

Apreciação e aprovação das actas n°s. 45, 46 e 47 das Reuniões de Câmara 
de 05, 12 e 19 de novembro de 2014 

(Aprovadas por unanimidade) 

Aprovar, um voto de louvor público ao Banco . Alimentar Contra a Fome, 
nos termos da moção; 

(Aprovada por maioria com 12 \rotos a favor (7PS, 2PCP, 2PPD/PSD e 
1CDS/PP) e 2 abstenções (Ver. Graça Fonseca -PS e Ver. Paula Marques
lnd.)) 

:.M.9.Çª§:':n~?-:·(~ .ª{~q'~:!j;!·lJ.:!,]:,;;;;:~~i',liif:;i;i;~;;i}[~)!;::t (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP ) 

Aprovar, a oposi.ção ao conteúdo dos Decretos-Lei no 174/2014 e n° 175/2014, 
nos termos da moção; 

(Aprovada por maioria com 12 votos a favor (BPS, 21nd. e 2PCP) e 3 votos 
contra ·(2PPD/PSD e 1 CDS/PP)) 

Reunião de Câmara n° 51 de 17 de dezembro de 2014 
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Aprovar, o elevado mérito desportivo alcançado pelos atletas e pelos clubes da 
cidade de Lisboa, nos termos do vo,to de congrutalação; 

(Aprovada por unanimidade) 

Aprovar a alteração ao Regulamento da Medalha, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Aprovar a ratificação da expressão introduzida pela Assembleia Municipal de 
Lisboa rio ponto 3 da parte deliberativa da Proposta n.0 112/2014, relativa à 
aprovação da versão final do Plano de Urbanização de Alcântara, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por maioria com 10 votos a favor (8PS, 21nd.) e 5 abstenções 
(2PPD/PSD, 1 CDS/PP e 2PCP)) 

· ·er:.º·pq~!-ªi::rü_'f't~1líQ:14.::~:;;~:.;':_;.;;:::~; :::::·::· (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o projeto de alteração/ampliação, no edifício sito no Largo Barão de 
Quintela n. 0 1 a 5, Rua do Alecrim n.0 85 á 97 e Rua das Flores n. 0 76 a 88, 
freguesia da Misericórdia, que constitui o processo n.0 901/EDI/2014, nos termos 
da proposta; · 

(Aprovada por maioria com 1 O votos a favor (7PS, 21nd. e 1 CDSIPP) e 3 
abstenções (1 PPD/PSD e 2PCP)) 

Reunião de Câmara n° 51 de I 7 de dezembro de 2014 
2 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

Nos termos 
Setembro eu, 
Departamento 

Lisboa, aos 17 de dezembro de 2014 

LISBOA 

Lei n.0 75/2013, de 12 de 
Directora do 

unicípio mandei lavrar. 

O Presidente em Exercicio 

Reunião de Cãmaran° 51 de 17 de dezembro de 2014 
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