CÂMARA

MUNICIPAL

OE

LI S BOA

ATA EM MIN UTA
Nos termos e para os efeitos do artigo 57.0 do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de
12 de setembro e da Lei n.0 1-A/2020, de 19 de março, na redação da Lei n.0
28/2020, de 28 de julho, bem como do disposto no artigo 19.0 , n. 0 2, do
Regimento da Câmara Municipal de Lisboa, foram deliberados na Reunião de
Câmara de 12 de novembro de 2020, as atas, as moções, os votos de pesar,
os votos de saudação e as propostas a seguir discriminados, constituindo o
presente documento e os originais dos referidos documentos, a ata em
minuta:

Apreciação e aprovação das Atas n. 0 s 139, 142 e 144 das Reuniões de
Câmara de 23 e 30 de julho e 1O de setembro de 2020
(Aprovadas por unanimidade)

Voto de Pesar n.0 37/2020

(Subscrito pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto e pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD, do
CDS/PP e do PCP)

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Cruzeiro Seixas, nos termos do
voto;
(Aprovado por unanimidade)

Voto de Pesar n.0 38/2020

(Subscrito pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto e pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD, do
CDS/PP e do PCP)

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Eduardo Salavisa, nos termos do
voto;
(Aprovado por unanimidade)
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Voto de Pesar n. 0 39/2020

DE

LISBOA

(Subscrito pelos Srs. Vereadores de CDS/PP,
do PPD/PSD e pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar)

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles, nos termos
do voto;
(Aprovado por unanimidade)

Voto de Pesar n.0 40/2020

(Subscrito pelos Srs. Vereadores do PS e
Independentes)

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles, nos termos
do voto;
(Aprovado por unanimidade)

Voto de Saudação n. 0 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD)
13/2020
Aprovar o Voto de Saudação "Prémio Sakharov 2020 à oposição democrática na
Bielorússia", nos termos do voto;

-Aprovado por maioria
com a seguinte votação:

-

·-·

·-·-

A favor

Contra

Abstenções

12 (6PS, 21nd.,
1CDS/PP, 2PPDIPSD e
1BE)

2 (2PCP)

o

Voto de Saudação n.0 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD)
14/2020
Aprovar o Voto de Saudação "31 Anos da Queda do Muro de Berlim", nos termos
do voto;

Aprovado por maioria
com a seguinte votação:

__..

A favor

Contra

Abstenções

10 (6PS, 11nd.,
1CDS/PP e
2PPD/PSD)

2 (2PCP)

2 (11nd.-Ver. Paula
Marques, e 1BE)
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Moção n.0 56/2020

MUNICIPAl

D E

LISBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a Moção "Pelo acesso automático a atestado médico de incapacidade
multiuso aos utentes com diagnóstico de patologia incapacitante", nos termos da
moção;
Votada por pontos
Ponto 1
ovado por maioria

I

A favor

Contra

I

Abstenções

asegu._in· _·~· v_o_t._aç_ã_o_:~---------------1----~-----9 (6PS, 21nd., e 1BE)
1 (1CDSIPP)_·-··---4 (2PPDJPSD . ! . ~~
-C_
P)J

1

Ponto 2
Aprovado por maioria

com a seguinte votação:

A favor

Contra

10 (6PS1~~:)t_.~. ~E e

Moção n.0 57/2020

o

I

j

Abstenções

,_t··. --·-..- --

-·-1---·-·-....................,.,______

·- -···""'-·--·-i

1 4 (2PPO/PSO e 2PCP)

1

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP)

Aprovar a Moção "Passes Navegante com validade de 30 dias de efetiva
utilização", nos termos da moção;

~ejeltada com a seguinte

'

votação:

A favor

I

Contra

1--~3--=(-:1 c-::-:o=-cs=-=/=P=-P-e---+
j ----- -- -- -------{

1....----- - ------ ·--·. · ·
Proposta n. o 608/2020

2PPD/PSD)
........ .-.. . ._.

8 (6PS e 21nd.)

--·-.. . .,.,_,___ _..

Abstençõ~-l

3(2PCPe~

·- -- - --

---.!

(Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar)

Aprovar a Estratégia de Gestão Semafórica da Cidade de Lisboa, nos termos da
proposta;
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(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Proposta n.0 637/2020

Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Lisboa a delimitação
da Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 640/2020

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Paula
Marques, Ricardo Veludo e Manuel Grilo)
Aprovar a constituição do Gabinete de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária
para o BIP/ZIP 65 - Quinta do Ferro (GABIP Quinta do Ferro), nos termos da
proposta;
(Adiada)

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Proposta n.0 675/2020

Aprovar o deferimento do pedido de alteração do projeto de reparcelamento da
Parcela 3.22, promovido pela Theoretical Motivation, lda., sito na Avenida
Fernando Pessoa, Freguesia do Parque das Nações, constante do Processo n. 0
44/URB/2019, nos termos da proposta;

I Aprovada po;·~aioria
I com a seguinte votação:

A favor

Contra

9 (6PS, 21nd., e 1BE)

6(2COS/PP,
2PPO/PSO e 2PCP)

1-·

Proposta n.o 676/2020

.....---·-·
Abstenções

o

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar a alteração da operação de loteamento municipal do Bairro São João de
Brito, titulada pelo Alvará n. 0 2017/02, localizado entre a Avenida Marechal
Craveiro Lopes, a Estrada da Portela ao Bairro São João de Brito e a Avenida do
Brasil, Freguesia de Alvalade, que constitui o Processo n.0 34/URB/2018, nos
termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
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Proposta n.0 677/2020

DE

LISBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar a alteração da operação de loteamento titulada pelo Alvará n. 0 3/2004,
localizado no Núcleo Antigo de Telheiras, nos terrenos localizados entre a Rua
Professor Francisco Gentil, a Estrada de Telheiras e o Jardim Professor António
de Sousa Franco, Freguesia do Lumiar, que constitui o Processo n.0
19/URB/2019, nos termos da proposta;

Proposta n.0 678/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar o deferimento do pedido de licenciamento da alteração da operação de
loteamento titulada pelo Alvará n. 0 1/2018, promovido por Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado TDF, sito na Rua Gomes Pereira, Freguesia de Benfica, que
constitui o Processo n. 0 10/URB/2020, nos termos da proposta ;
A favor
Aprovada por maioria
com a seguinte votação:

.........................-----

_,,_....-..-·--·-·-·---·----'---

12 (6PS, 21nd.,
2CDS/PP e
2PPO/PSD

Proposta n. 0 679/2020

AbstençcS~

Contra

....-................-...........-..- - - -- - ! · ·..- ....................

2 (2PCP)
· ----'--

1 (1 BE)

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar o deferimento do pedido de licenciamento de operação de loteamento,
promovido por SANTAMARO- Empreendimentos Imobiliários, S.A., em conjunto
com o Município de Lisboa, sita na Rua Conde de Nova Goa, Rua de Campolide
e Avenida Calouste Gulbenkian, Freguesia de Campolide, que constitui o
Processo n. 0 14/URB/2019, nos termos da proposta;

Aprovada por maioria
I com
a seguinte votação:
I

I

__

.......................... ...

I!

A favor
11 (6PS, 21nd.,
2PPD/PSD. .!...1..~.§..
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Proposta n.0 680/2020

DE

LISBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar, condicionado, o projeto de arquitetura para obra de alterações com
ampliação, a realizar no quarteirão que engloba os prédios sitos na Praça da
Figueira n.0 s 1-1M, 2-2E e 3-3C, Rua do Amparo n.0 s 1 -18, Rua da Betesga n. 0 s
2-2C e Praça D. Pedro IV n.0 s 96-122, Freguesia de Santa Maria Maior, que
constitui o Processo n.0 2020/EDI/2019, nos termos da proposta;
·-··-:0·. . -~,~--------.----A-f-a-vo-r--......----Co~;·;~--. -.---A-b-st-e-nço-_-es-----,
vada ~or maioria

--..--.....,1""""'
2 -=-(6-=p-=-s,----::2:-:1n""""'d-.,- + - - - - - - - · - -

· ·-------

.s_eg_~:.~te vota~:~J._--=;P:...:c~...:~:;.:..::f:~:=~:L__-..L.---2-(-2P_c_P_)_ _

1 _<1_B_E)_ ___,

J_...._ _..____

Proposta

n.0 681/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar o pedido de licenciamento para a obra de construção na Avenida João
XXI, 59-59A, Freguesia do Areeiro, constante do Processo n.0 2272/EDI/2019,
nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.o 682/2020

(Subscrita pelo Sr. Presidente)

Aprovar submeter a autorização da Assembleia Municipal a transmissão da
titularidade do direito de superfície constituído sobre um prédio municipal, sito no
Jardim do Arco Cego, do Instituto Superior Técnico para a Associação para o
Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico, nos termos da proposta;

A favor
Aprovada ~or maioria. ,
13 (6PS, 2lnd.,
com a segumte votação. 12CDS/PP, 1PPD/PSD e

Contra

Abstenções

o

1 (1BE)

'----------L--···-~~~.-----..l..-.-------L-~-~----1
O Senhor Vereador João Pedro Costa não participou na discussão e na
votação da proposta
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Proposta n.0 68312020

DE

LI S BOA

(Subscrita pelo Sr. Presidente)

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a desafetação do domfnio público para
o domínio privado municipal de uma parcela de terreno sita na Travessa da
Memória, bem como a revogação parcial do direito de superfície constituído a
favor do Comité Olimpico Português, sito à Travessa da Memória/Rua da Paz, n.0
36, e a ampliação daquele direito a favor da mesma entidade, nos termos da
proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.o 68412020

(Subscrita pelo Sr. Presidente)

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a aquisição ao Estado Português da
propriedade plena do prédio denominado «PM 164/Lisboa - Manutenção Militar Ala Sul», sito na Freguesia do Beato, bem como a correspondente despesa, nos
termos da proposta;
(Adiada)

Proposta n.0 68512020

(Subscrita pelo Sr. Presidente)

Aprovar a alienação em complemento de lote da parcela de terreno, sita na
Avenida Marconi, à Caixa Geral de Depósitos, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 686/2020

(Subscrita pelo Sr. Presidente)

Aprovar a prorrogação do prazo, no âmbito do contrato-promessa em vigor, para
a celebração do contrato definitivo de constituição de direito de superfície sobre
parte, a autonomizar, do prédio urbano designado "Quartel do Lumiar'', sito na
Alameda das Linhas Torres, s/n, pela Associação dos Deficientes das Forças
Armadas a favor do Município de Lisboa, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
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Proposta n.0 687/2020

MUNICIPAL

DE

LISBOA

(Subscrita pelo Sr. Presidente)

Aprovar e submeter à Assembleia Municipal as minutas do 2.0 aditamento ao 2. 0
Contrato de Mandato - Programa Escofas e Creches, e do 4.° Contrato de
Mandato - Programa Centros de Saúde e outros equipamentos, a celebrar entre o
Município de Lisboa e a Lisboa Ocidental SRU, bem como a assunção dos
respetivos compromissos plurianuais e consequente repartição de encargos, nos
termos da proposta;
(Adiada)

Proposta n.0 688/2020

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Catarina Vaz
Pinto e João Paulo Saraiva)
Aprovar submeter à Assembleia Municipal a minuta de adenda ao Contrato~
Programa para 2020, celebrado com a EGEAC - Empresa de Gestão de
Equipamentos e Animação Cultural, E.M., decorrente do impacto da pandemia
COVID-19, bem como aprovar a correspondente transferência de verba, nos
termos da proposta;

A favor

--Eê~~;;;··....

L. ._cA_o~-ro-av_:e_d;_uP_in~_!_:_~_!~-~-~:__,_2_c_o_~_~P- =(~=~- =~. .;,. }. _~_~t~·s~o-:.
.

Proposta n.o 689/2020

I

Abstenções----,

-~1._(_1-BE_>

....____. ,_,__,_o_-.. . . .

_ _ __,

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar indeferir o Recurso Administrativo Especial, de acordo com o Parecer
037/SG/DJ/DCAJ/2020, nos termos da proposta;
···-··--·

,,_A

i

I
Aprovada por maioria
com a seguinte votação:

A favor
13 (6PS, 2lnd.,
2CDS/PP, 2PCP e
1BE)
___ ,_,.
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Proposta n.0 690/2020

OE

LISBOA

(Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques)

Deliberar atribuir à GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal
de Lisboa, E.M., S.A., a gestão integrada de todos os espaços não habitacionais
em Bairros Municipais (ENH), destinados na construção inicial, a
estacionamentos e respetivas áreas técnicas, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 691/2020

(Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques)

Aprovar a cedência de espaços municipais à "Associação do Grémio Ibérico
Cultural e Social", nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 692/2020

(Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques)

Aprovar a cedência de espaço municipal à "Associação Pais em Rede", nos
termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 693/2020

(Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto)
Aprovar o reconhecimento como Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou
Social Local da "Casa da Comarca da Sertã" e da "Academia Musical 1 Junho
1893/Academia do Lumiar", nos termos da proposta;
(Adiada)

Reuní~o de Omara
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Proposta n.0 694/2020

(Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo
Saraiva e Carlos Manuel Castro)
Aprovar a retificação do preço contratual, no âmbito da decisão de adjudicação da
Empreitada n.0 16/19/DMAEVCE/DEV/DPCEV- Ampliação da Casa dos Animais
Parque
Florestal
de
Monsanto
Processo n.0
de
Lisboa
0087/CP/DGES/ND/2019, a retificação da alteração à assunção do compromisso
plurianual, com a consequente repartição de encargos e a retificação da minuta
do contrato, nos termos da proposta;
,,_. _____. . _ _ _ _ _--r----------.··•""'•'-·-----..............._____. _....._.......___,_,_____,___. ,__
Contra
Abstenções
A favor
Aprovada por maioria -----........._..
.
_
13 (6PS, 21nd.,
I
com a segumte votaçao:
2 (2CDSJPP)
2PPD/PSD, 2pcp e j
L-.....--------·
__
1BE)
,_ _ _ _ _ _ _....___ _ __ _ _,

o

Proposta n.0 695/2020

(Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo
Saraiva, José Sá Fernandes e Catarina Vaz
Pinto)
Deliberar ratificar a lista de erros e omissões e a alteração das peças do
procedimento, no âmbito da Empreitada n.0 34/18/DPCEV/DEV/DMAEVCE "Reabilitação da Casa do Jardim da Estrela''
Processo n.o
103/CP/DGES/ND/2019, nos termos da proposta;
_......-...·--··--·--·-" ....-....
A favor

-~

. provada por maioria
om a seguinte votação:

,_,

12 (6PS, 21nd.,
2CDSJPP e 2PCP)

...

1 (1BE)

__

Abstenções

Contra

....

,

2 (2PPOJPSO)

Proposta n.0 696/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo
Saraiva)
Aprovar a decisão de caducidade da adjudicação do Lote 2 da Empreitada n.o
141/DMMC/DIOA/DGOA/2020 ·"Execução de Obras Prioritárias e Urgentes de
Conservação e Manutenção de Obras de Arte do Município de Lisboa" Processo n.0 14/CP/DGES/ND/2020, e consequente dispensa de realização da
audiência prévia, bem como aprovar a adjudicação do Lote 2, no âmbito desta
Empreitada, ao concorrente classificado em lugar subsequente, e a respetiva
minuta do contrato, nos termos da proposta;

Aprovada por maioria
com a seguinte votação:

A favor
11 (6PS, 21nd., 2PCP e

Contra

Abstenções
4 (2COS/PP e

' - - - - - - - - - - - -"-- -- 1.:. .B
:.'-'E...._
:) _ __...__ ,_. __ ..___~___.. _ ___,___....::;2:.:..P..:....
P=
D /..:....
P-=SD
=--)!,___,
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Proposta n.0 697/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo
Saraiva)
Aprovar a adjudicação da "Aquisição do Serviço Móvel Terrestre" - Processo n.0
23/CPI/DA/DCP/2020, e as inerentes propostas contidas no Relatório Final,
ratificar a decisão relativa às ratificações efetuadas às peças do procedimento,
por via de esclarecimentos prestados e erros e omissões detetados e a decisão
de indeferimento da impugnação · administrativa, autorizar as decisões de
prorrogação do prazo para apresentação de propostas e aprovar a minuta do
contrato, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 698/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Deliberar contratar e autorizar a despesa, no âmbito do concurso público com
publicação no Jornal Oficial da União Europeia, para a prestação de serviços de
"Aluguer operacional de vefculos automóveis ligeiros de carga, pelo período de 60
meses", e aprovar submeter à Assembleia Municipal a assunção de compromisso
plurianual e consequente repartição de encargos para os anos económicos de
2021 a 2027, bem como a autorização para que se proceda a ajustamentos aos
valores anuais previstos, sem ultrapassar o montante global de cada Lote e o ano
do termo do respetivo contrato (Proc. N.0 13019/CML/20), nos termos da
proposta;

__

..._..._...

·A favor

Aprovada por maioria
com a seguinte votação:

_

-.............._..

· · - -Contra

13 C6Ps, 21ncc-· ·
2PPD/PSD, 2PCP e
1BE)

Proposta n.0 699/2020

2 (2CDS/PP)

--

..

Abstenções

-----

o

(Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo
Saraiva)
Aprovar a atribuição aos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa de
subvenção de adicional, a título de acertos, relativa a apoio financeiro às
atividades desenvolvidas no âmbito do apoio social aos trabalhadores, bem como
a respetiva transferência de verba, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Reunl~o de C6mara
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Proposta n.o 700/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo
Saraiva)
Aprovar submeter à Assembleia Municipal a celebração de adenda aos Contratos
de Delegação de Competências celebrados entre o Município de Lisboa e a
Freguesia de Santo António, bem como aprovar a respetiva minuta de adenda,
nos termos da proposta;
r --

- - - - - - r - - - ' " " " ' ' " ' - " " ' ' ' " _ , _ ._ _ _,_...,._ _ _ _ · - - - - - - . . - - - - -..-·..- - · · " · · -

Aprovada por maioria
com a seguinte votação:

A favor

Contra

Abstenções

14 (6PS, 21nd.,
2CDS/PP, 2PPD/PSD e
2PCP)

o

1 (1BE)

I
I

i

Proposta n.0 701/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar submeter à Assembleia Municipal a celebração de contrato de delegação
de competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia da Ajuda, para a
abertura de um procedimento concursal com vista à aquisição e instalação de um
quiosque no Largo da Boa-Hora à Ajuda, respetiva gestão e eventual exploração,
bem como aprovar a respetiva minuta de contrato, nos termos da proposta;
Aprovada por maio:;:f.
...-.. . . . . ._·_A_f_avo_r_________
c~ntra ---................·--·

r

. t

t

-

com a seguln e vo açao:

I

12 (6PS, 21nd.,
1CDS/PP, 2PCP e

O

Abst~nçõ~-s- 2 (2PPD/PSD)

-···-.. .J..~_g}__·-·-·--·.1.---------'-------~

Proposta n.0 702/2020

(Subscrita pelos Srs. Vereadores João Paulo
Saraiva e Miguel Gaspar)
Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município de Lisboa, a
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., e a Associação DNS.pt, para
alargamento da implementação do Programa para a inclusão e literacia digital
(PILO) e integração do Projeto Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa (LDUL),
bem como a respetiva minuta, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Reunião de Câmara n.t 150 de l2 de novembro de 2020
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Proposta n.0 703/2020

DE

LI S BOA

(Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques)

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração com a PROJECTO
ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social, no âmbito do
Programa BIP-ZIP Lisboa- Parcerias Locais 2020, bem como a respetiva minuta
e transferência de verba, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 704/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador José Sá
Fernandes)
Aprovar a celebração de Adenda ao Protocolo celebrado entre o Municfpio de
Lisboa e o Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, bem como a
respetiva minuta e transferência de verba, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
Proposta n.0 705/2020

(Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto)
Aprovar a minuta de protocolo a celebrar com o Municfpio de Loures, Município
de Mafra e a Fundação José Saramago, bem como a respetiva transferência de
verba, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
Proposta n.0 706/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar)

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município de Lisboa e
a Junior Achievement Portugal, bem como a respetiva minuta e transferência de
verba, nos termos da proposta;
_. .._._ . . . _ - -----·-. . . . ._..._.......,.--Aprovada por maioria
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Proposta n.0 707/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar e submeter à Assembleia Municipal a celebração de protocolo de
colaboração entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Benfica, com vista a
assegurar a continuidade do projeto de entrega de produtos ao domicilio dos
clientes do Mercado de Benfica, bem como respetiva minuta e transferência de
verba, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 708/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar)

Aprovar a atribuição de apoio financeiro e .não financeiro à MUBi - Associação
pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, no âmbito do RAAML, bem como aprovar a
respetiva minuta de contrato-programa. nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 709/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio não financeiro, na modalidade de patrocínio
desportivo à EXS Exercise School, com vista à organização do Congresso
Internacional "Exercise Summir a decorrer em Lisboa nos dias 8 e 9 de maio de
2021, bem como aprovar a minuta do respetivo Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo. nos tennos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 710/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro a diversas entidades do
movimento associativo do Concelho, no âmbito do Programa de Apoio ao
Associativismo Desportivo, para 2020 e 2021. com vista ao apoio à atividade
desportiva regular (ADR). bem como aprovar a minuta de Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo (ADR), nos tennos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Reuni8o de Câmara n.~ 150 de 12 de novembro de 2020

14

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

LISBOA

Proposta n.0 711/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro a vários Clubes de
Lisboa, com vista à implementação e desenvolvimento do Programa Desportivo
Municipal "Clubes de Mar", em 2020 e 2021, bem como aprovar a minuta de
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 712/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro a várias entidades do
movimento associativo do Concelho, no âmbito do Programa de Apoio à
Educação Física Curricular para as Escolas do 1.o Ciclo - Centros de Apoio à
Aprendizagem (CM), para o Ano Letivo de 2020/21, bem como aprovar a minuta
de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 713/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro, a vários clubes do
movimento associativo do Concelho, com vista à implementação do Programa
Desportivo Municipal "Lisboa + 55", para 2020 e 2021, bem como aprovar a
minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos termos da
proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 714/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro a várias entidades do
movimento associativo do Concelho, no âmbito do Programa Municipal "Clube
Alfacinha", para a época desportiva 2020/21, bem como aprovar a minuta de
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
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Proposta n.0 715/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro para várias entidades do
movimento associativo do Concelho, no âmbito do Programa Municipal "Desporto
Mexe Comigo", para 2020/2021 , bem como aprovar a minuta de ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 716/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro a diversas entidades, no
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo, para 2020 e 2021,
com vista ao apoio à aquisição de equipamento desportivo (AED ), bem como
aprovar a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 717/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro e não financeiro, no âmbito do RAAML, a
várias entidades do movimento associativo do Concelho, com vista ao
desenvolvimento do Programa Municipal "MOV'in", bem com aprovar a minuta de
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 718/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro à Associação Zoófila Portuguesa Associação de Proteção de Animais, com vista à aquisição de equipamento
cirúrgico, bem como aprovar a respetiva minuta de contrato e transferência de
verba, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
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Proposta n.0 71912020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a atribuição de apoio financeiro ao Centro Cultural e Desportivo Estrelas
São João de Brito, com vista à realização do "Programa de Apoio à Educação
Física e Curricular para as escolas do 1. o Ciclo do ensino básico - Natação", nos
termos da proposta;

~~;g~ro::~;~, ~~~P •-~--~~:;--· ~:ça•_s_l
L____

~.-.--_

1BE)

Proposta n. 0 72012020

_ _____]

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a substituição de representante do Município de Lisboa nos Conselhos
Gerais do Agrupamento de Escolas Francisco Arruda e das Escolas Secundárias
Fonseca Benevides e Rainha D. Amélia, nos termos da proposta;

r Apr~:ad:. .por maioria
r com a seguinte votação:
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(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a transferência da 3. a prestação referente ao Ano Letivo 2019/2020, e da
1.8 prestação referente ao Ano Letivo 2020/2021, bem como o aumento dos
correspondentes cabimentos e compromissos e as minutas das respetivas
adendas, no âmbito dos Protocolos de Execução das Atividades de Animação e
de Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. o 722/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a transferência de verba, no âmbito das Grandes Opções do Plano da
CML 2020-2023, para a realização do "Concerto pela Paz", a decorrer no dia 23
de janeiro de 2021, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
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Proposta n.0 593/2020

OE

LI S BOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a celebração de protocolos de colaboração e a respetiva minuta, a
realização da despesa e a transferência de verbas, no âmbito do Programa
Extraordinário de Apoio a Atividades lúdicas, nos tennos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.o 723/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a atribuição de apoios financeiros no âmbito do Fundo de Emergência
Social de Lisboa (FES)- Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos,
ao abrigo do Regime Extraordinário de apoio no âmbito da pandemia COVID-19,
bem como a respetiva minuta, nos termos da proposta;

___
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(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar a atribuição de apoio financeiro, no âmbito do Fundo de Emergência
Social de Lisboa (FES)- Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos,
ao abrigo do Regime Extraordinário de apoio no âmbito da pandemia COVID-19,
à Entre Idades - Cooperativa de Solidariedade Social de Apoio e Proteção ao
Idoso, CRL, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 724/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar os reforços de verbas a transferir para as Freguesias dos Olivais e Penha
de França, no âmbito da execução do Fundo de Emergência Social de Lisboa
(FES) - Vertente de apoio a Agregados Familiares - Regime Extraordinário de
Apoio no âmbito da pandemia COVID-19, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)
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(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grito~

Proposta n.0 725/2020

Aprovar o reforço de verbas a transferir para as Freguesias da Estrela e da
Misericórdia, no âmbito da execução do Fundo de Emergência Social de Usttoa -

Agregados Familiares, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 726/2020

(Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Manuel
Castro)
Aprovar a doação de 6 (seis) vefculos da frota municipal às seis Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários da cidade de Lisboa. nos termos da
proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 727/2020

pelo

(Subscrita

Sr.

João

Vareador

Pauto

SaraJva)
DeUberar ratificar o Despacho que aprovou a 30.a Alteração ao Orçamento de

2020 e Grandes Opções do Plano 202Q-2023, nos termos da proposta;

I
I
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Aprovada por malorla
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Proposta n.0 728 /2020
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Abstenções

Z (2PPD/PSD}

(Subscrita pelo Sr. Vereador,., ígueJ GasparJ

Aprovar a comparticipação financeira, no triénio 2021·2023, para o Centro de

Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

d~rt· o 5~ do An~o I à supra citada Lei 75/2013,
de 12 de setembro, eu,
\.J..k_C\ lX._9_ ~
. Diretora do
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Paços do Concelho, em 12 de novembro de 2020
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