
CAMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57° do Anexo I a Lei n. 0 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redacao atual, bern como do disposto nos artigos 1.0 n. 0 4 e 21.0
, n. 0 

3, do Regimento da Camara Municipal de Lisboa e no C6digo do Procedimento 

Administrativo, foram deliberadas na Reuniao de Camara Extraordinaria de 16 de 

setembro de 2022, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente 

documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta: 

Proposta n.0 511/2022 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a celebracao de Protocolo entre o Municipio de Lisboa e a Casa da America 
Latina, para apoio as respetivas atividades, em cumprimento das obrigacoes 
assumidas no quadro da deliberacao 663/CML/2004, a respetiva minuta e a 
transferencia de verba, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 512/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a despesa inerente a celebracao do aditamento ao contrato de arrendamento 
para fins nao habitacionais entre o Municipio de Lisboa e a Splitburgo Sociedade 
lmobiliaria S.A., pelo prazo de 18 meses, bern como submeter a autorizacao da 
Assembleia Municipal a assuncao de compromissos plurianuais, nos termos da 
proposta; 

A favor Contra Absten«Cies 
Aprovada por maioria 

14_ ~~· ~" u'"":~ com a seguinte 
votagao: 

_, 21nd.NTL, 2 (PCP) 1 (L) l 5PS, 1BE e 1Ver. Rui 
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Proposta n.0 513/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a desafetagao do dominic publico 
municipal para afetagao ao dominic privado do Municipio de uma parcela de terrene 
com a area de 53,93m2, sita na Rua Dom Luis I, e a alienagao dessa parcela em 
complemento de late, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria 
com a seguinte 

votagao: 

A favor 

13 (2PPD/PSD, 
2CDS/PP, 21nd.NTL, 
5PS, 1L e 1Ver. Rui 

....................................................................... f'rllllC()) 

Contra 

3 (2PCP e 1 BE) 

Ausencia do Senhor Vereador Rui Cordeiro nesta votagao. 

Absten!foes 

0 

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

Proposta n.0 409/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a desafetagao do dominic publico 
municipal para afetagao ao dominic privado do Municipio de oito parcelas de terrene 
com as areas de 352,99m2, 32,99m2, 4,06m2, 180,17m2, 3,32m2, 2,79m2, 
265,45m2 e 49,64m2, sitas a Alameda das Lin has de Torres, nos termos da proposta; 

2 (1PCP e 1BE) 1 (Ver. Rui Franco) 

Ausencia dos Senhores Vereadores Rui Cordeiro e Deolinda Machado nesta votagao. 

Proposta n.0 401/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a desafetagao do dominic publico para o 
dominic privado municipal de uma parcela de terrene com a area de 165,59 m2, sita 
a Rua da Alegria, e aprovar a constituigao de um direito de superficie em subsolo 
sabre a mesma parcela a favor de Principe Real Fundo de Reabilitagao Urbana -
Fundo Especial de lnvestimento lmobiliario Fechado, nos termos da proposta, nos 
termos da proposta; 
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.. 1 .. 

Abstencoes 

5 (PS) 

Ausencia do Senhor Vereador Rui Cordeiro nesta votagao. 

Proposta n.0 514/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar e submeter a Assembleia Municipal a regulariza<;:ao juridico registral da parte 
do predio municipal da Quinta de Montezelos alienada a entidade religiosa 
denominada "A lgreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias em Portugal", nos 
termos da proposta; 

A favor Contra Abstencoes 
Aprovada por maioria 

12_~: v~ com a seguinte 
votac;:ao: 1CDS/PP, 21nd.NTL, 3 (2PCP e 1 BE) 1 (L) SPS e 1Ver. Rui 

)) . -Ausenc1a do Senhor Vereador D1ogo Moura nesta vota<;:ao. 

Proposta n.0 515/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a assungao de compromisso plurianual, 
com a consequente reparti<;:ao de encargos, no ambito da aquisigao de produtos, 
artigos e utensilios de limpeza para as instalagoes da Camara Municipal de Lisboa e 
Creches, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Diogo Moura nesta votagao. 

Proposta n.0 516/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar o envolvimento do Municipio de Lisboa na preparagao da Jornada Mundial 
da Juventude - Lisboa 2023 no quadro da repartigao de responsabilidades entre os 
varios intervenientes na preparagao e organizagao do evento, nos termos da 
proposta; 

Foi deliberada na Reuniao de Camara n° 49 em 14 de setembro de 2022. 
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Proposta n.0 517/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a alienagao de 10 (dez) frag6es aut6nomas do Bairro PRODAC Sui, de 
acordo com os criterios de determinagao do direito a aquisigao e pelos valores 
aprovados atraves das Deliberag6es n. 0 S 732/CM/2016 e 11/AML/2017, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Diogo Moura nesta votagao. 

Proposta n.0 518/2022 (Subscrita 
Anacoreta 
Roseta) 

pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Correia e pela Sra. Vereadora Filipa 

Aprovar a alienagao de 77 (setenta e sete) fogos municipais destinados a habitagao, 
ao abrigo do Regulamento do Patrim6nio lmobiliario do Municfpio de Lisboa, nos 
termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 519/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar o langamento de uma Hasta Publica para alienagao de dais lotes municipais 
e submeter a apreciagao da Assembleia Municipal a inclusao no mesmo 
procedimento de tres outros lotes municipais, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 520/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplicagao de sangao disciplinar no ambito do Processo Disciplinar n.0 

4/2021 PDI, nos termos da proposta; 

.......... 

Aprovado por escrutinio secreto A favor Contra Abstencoes Branco 
com a seguinte vota9ao: 15 1 

A Senhora Vereadora Patricia Gongalves, nao votou esta proposta. 
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Proposta n.0 521/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplicac;:ao de sanc;:ao disciplinar no ambito do Processo Disciplinar n. 0 

5/2021 PDI, nos termos da proposta; 

Aprovado por escrutinio secreta A favor Contra Absten~oes Branco 
com a seguinte vota.;:ao: ' .... . .... ········ 

15 1 

A Senhora Vereadora Patricia Gongalves, nao votou esta proposta. 

Proposta n.0 522/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplicac;:ao de sanc;:ao disciplinar no ambito do Processo Disciplinar n.0 

8/2021 PDI e apenso POl n° 41/2021, nos termos da proposta; 

Aprovado por escrutinio secreta A favor Contra Absten~oes Branco 
com a seguinte vota<;:ao: 

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

16 

A Senhora Vereadora Patricia Gongalves, nao votou esta proposta. 

Proposta n.0 523/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplicac;:ao de sanc;:ao disciplinar no ambito do Processo Disciplinar n° 
11/2021 PDI, nos termos da proposta; 

Aprovado por esc 
com a seguin! 

rutinio secreta 
e votagao: 

A favor 

15 

• Contra Absten~oes 

1 

A Senhora Vereadora Patricia Gongalves, nao votou esta proposta. 
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Proposta n.0 524/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplica9ao de san9ao disciplinar no ambito do Processo Oisciplinar n.0 

15/2021 POl, nos termos da proposta; 

Aprovado por escrutlnio secreto A favor Contra Abstencoes Branco 
com a seguinte votagao: 15 1 

A Senhora Vereadora Patricia Gongalves, nao votou esta proposta. 

Proposta n.0 525/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplicayao de san9ao disciplinar no ambito do Processo Oisciplinar n° 
17/2021 POle apenso POl n° 43/2022, nos termos da proposta; 

Aprovado por escrutlnio secreto A favor Contra Absten!(oes Branco 
com a seguinte votagao: 15 1 

A Senhora Vereadora Patricia Gongalves, nao votou esta proposta. 

Proposta n.0 526/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aplica9ao de san9ao disciplinar no ambito do Processo Oisciplinar n° 
18/2021 POl, nos termos da proposta; 

~ Aprovado por escrutlnio secreto ! Contra Absten!(oes Branco 
com a seguinte votagao: 15 1 1 

A Senhora Vereadora Patricia Gongalves, nao votou esta proposta. 
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Proposta n.0 527/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar o deferimento do pedido de licenciamento de obras de amplia<;:ao, a realizar 
no predio sito na Rua Dr. Joao Soares (antiga Est. Malpique), 19-19A, na freguesia 
de Alvalade, que constitui o Processo n.0 1636/EDI/2017, nos termos da proposta; 

A favor Contra Absten~toes 

Aprovada por maioria 15 (3PPD/PSD, 
com a seguinte 2CDS/PP, 21nd.NTL, 

vola gao: 4PS, 2PCP, 1L e 1Ver. 1 (BE) 0 

Rui ~-
Auser'"''" da Senhora Vereadora lnes Drummond nesta vola ao. 

Proposta n.0 528/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar o deferimento do pedido de licenciamento de opera<;:ao de loteamento com 
obras de urbaniza<;:ao, promovido por VGPT VII - lnvestimentos lmobiliarios, Lda., 
sita na Avenida Marechal Gomes da Costa, na parcela designada de late 45, da 
freguesia dos Olivais, que constitui o processo n. 0 31/URB/2018, nos termos da 
proposta; 

······ 

A favor 
Aprovada por maioria : ·;·"·;::;;;;;;;;;;;;;;·· · · · ······· · ···· 

12 (3PPD/PSD, 
com a seguinte 1CDS/PP, 21nd.NTL, 

votagao: 5PS e 1Ver. Rui 

Contra 

1 (BE) 

,, ., . , .............. , . ,,.. .,. . , .. ,.: .................... f'rllnC()) ········ ..... i 
Ausencia do Senhor Vereador Diogo Moura nesta votat;:ao. 

Absten~toes 

3 (2PCP e 1L) 

Proposta n.0 529/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar o deferimento da legaliza<;:ao de uma obra de alterac;ao na fra<;:ao C ("Galerias 
Ritz") do Hotel Ritz, no predio silo na Rua Castilho, n.0 77A, R/C, Loja 8, na freguesia 
das Avenidas Novas, constante do Processo n. 0 370/POL/2021, nos termos da 
proposta; 

A favor 
' Aprovada por maioria i 15(3PPDiPSD, 

com a seguinte . 1CDS/PP, 21nd.NTL, 
votagao: : , 5PS, 2PCP, 1BE e 

Contra Absten~toes 

0 1 (L) 

L .. I 1\f!lr, ~lli f'rlln<:()} .. ····=·········· 

Ausencia do Senhor Vereador Diogo Moura nesta votat;:ao. 
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Proposta n.0 372/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar, condicionado, o projeto de arquitetura para obras de conserva<;:ao e 
altera<;:ao a realizar na fachada Sui da lgreja de Sao Domingos, no Largo de Sao 
Domingos, na freguesia de Santa Maria Maior, que constitui a Distribui<;:ao n° e
EDI/2022/460, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 530/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar a emissao de informa<;:ao previa desfavoravel quanto a viabilidade de realizar 
uma obra de altera<;:ao e de amplia<;:ao nos predios sitos na Rua de Santa Apol6nia, 
n. 0 12-24, na freguesia de Sao Vicente, constante do Processo n.0 1310/EDI/2017, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Diogo Moura nesta vota<;:ao. 

Proposta n.0 531/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar o projeto de arquitetura para obras de conserva<;:ao e reabilita<;:ao a realizar 
em fra<;:ao integrada no "Bioco das Aguas Uvres", sito na Pra<;:a das Aguas Uvres 8, 
(Bioco A) 3°, na freguesia de Campo de Ourique, que constitui a Distribui<;:ao e
EDI/2022/769, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Diogo Moura nesta vota<;:ao. 

Proposta n.0 532/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar, condicionado, o projeto de arquitetura para obras de altera<;:oes, a realizar 
no predio silo na Rua do Grilo n°s 34-54, tornejando para a Cal<;:ada dos Duques de 
Lafoes n.0 s 1-5A, da Freguesia do Beato, que constitui o Processo n. 0 683/EDI/2020, 
nos termos da proposta; 

........................ ,,.,,,., ...• , ... , ..... , ............................................................ .. ....... , 

\ Apr~~~= ::;:n~~oria L 10 (::;~~;SO, i 4 (2PC:
0

1n~: e 1Ver. • 
vota9ao: : 2CDS/PP, 11nd.NTL, , Rui Franco) 

............. !............ 3PSE)Jl,L ............................. . 

Absten!<Cies 

0 

Ausencia das Senhoras Vereadoras Sofia Athayde, Calia Rosas e Celeste Correia nesta 
vota<;:ao. 
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Proposta n.0 533/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar o projeto de arquitetura da obra de construc;:ao, a executar por fases, no 
predio sito na Cidade Universitaria - Rua Professor Antonio Flores, na freguesia de 
Alvalade, constants do Processo n.0 e-EDI/2021/352, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia dos Senhores Vereadores Diogo Moura, Sofia Athayde e Celeste Correia nesta 
votagao. 

Proposta n.0 534/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e 
pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Deliberar, aprovar a resoluc;:ao do contrato da Empreitada n. 0 

5/DMMC/DEM/DPCE/19 - "REQUALIFICAyAO E ADAPTAyAO DO TORREAO 
POENTE DA PRAyA DO COMERCIO PARA 0 NUCLEO DO MUSEU DE LISBOA''
Processo n. 0 0024/CP/DGES/ND/2019, nos termos da proposta; 

A favor Contra Absten!;6es 

L, 
0 2 (PCP) 

er. 

Aprovada por maioria : ··1,5·,c·('c3=p"'p"'oi'"p'sc'"'o, 
com a seguinte 2CDS/PP, 21nd.NT 

vota<;:ao: SPS, 1 L, 1 BE e 1V 

............................................ . .. .................... : ............. ~IJi f'EilllC:c:l} 

Proposta n.0 384/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e 
pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar, aprovar, a ratificac;:ao das decisoes de aceitac;:ao da lista de erros e 
omissoes, de alterac;:ao das pec;:as do procedimento e de prorrogac;:ao de prazo para 
a entrega das propostas, a adjudicac;:ao da Empreitada n.0 

E15/21/DPCEV/DEV/DMAEVCE - "Unidade de Projeto da Avenida de Ceuta"
Processo n° 0036/CP/DGES/MD/2021, a respetiva minuta do contrato, a alterac;:ao 
da repartic;:ao de encargos com a consequents alterac;:ao da assunc;:ao do 
compromisso plurianual e a notificac;:ao de adjudicac;:ao, nos termos da proposta; 

(Adiada) 
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Proposta n.0 186/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e 
pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar, aprovando, a ratifica9ao das decisoes que conduziram a aceita9ao da lista 
de erros e omissoes, da altera9ao das pe9as, da altera9ao do prazo de execu9ao e 
das prorroga96es de prazo para apresenta9ao de propostas e uma vez aprovada a 
ratifica9ao-sanayao antecedentemente proposta e pedida, em sequencia e de 
imediato, deliberar, aprovando, a adjudica9ao da Empreitada n.0 

22/DMMC/DEM/DPCE/20 - "CRIACAO DE ESPACO DE PARTILHA DE 
EXPERIENCIAS E DE PROMOCAO DOS PRINCiPIOS DA ECONOMIA CIRCULAR 
- CoREPAIR" a Empresa "RUCE- Constru9ao e Engenharia, Lda", pelo valor, demais 
condi96es e prazo propostos, a respetiva minuta do contrato a outorgar, bem como a 
aprova9ao da reparti9ao de encargos assun9ao e consequente altera9ao do 
compromisso plurianual, nos termos da proposta; 

r·-··-·········-···-············· .. ···················· .. ····························· ............................. T ........... . 

I Aprovada por maioria 1 .. .. 

· com a seguinte · 

A favor 

16 (3PPD/PSD, 
2CDS/PP, 21nd.NTL, vota.;:ao: 

, SPS, 2PCP, 1L e 
. , .... 1\fE!~, Rlli f'r<tnc:gJ 

Contra Absten!;6es 

1 (BE) 0 

Proposta n.0 535/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Deliberar, aprovando, a ratifica9ao todos os atos administrativos que foram praticados 
durante a execu9a0 da empreitada realizada com recurso a um ajuste direto por 
motivos de urgencia imperiosa, designadamente todos os atos administrativos 
praticados por for9a da decisao de ordenar a execu9ao, imediata e urgente dos 
trabalhos necessaries a reposi9ao das condi96es de seguran9a no caneiro, a 
adjudica9ao da Empreitada n.0 31/DMMC/DS/2021 - "Repara9ao Urgente de Rotura 
no Caneiro de Alcantara (Tr090 junto a ETAR de Alcantara) "- Processo n. 0 

0022/AD/DGES/ND/2021, a Empresa Alves Ribeiro S.A com recurso a um Ajuste 
Direto por motives de Urgencia lmperiosa - Estado de Necessidade, a minuta do 
contrato escrito e a notifica9ao da decisao de adjudica9ao, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 536/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Deliberar, aprovando, a decisao de contratar da Empreitada n° 
301/DMMC/DIOA/DGOA/22- "Consolidagao dos terrenos adjacentes a Rua da llha 
dos Amores (Travessa do Sinbad)" - Processo n.0 0002/CP/DGES/ND/2022, com 
recurso ao concurso publico, as pegas do procedimento, incluindo o projeto de 
execugao, a despesa, a designagao do Juri do procedimento e do Gestor do contrato, 
bem como submeter a deliberagao da Assembleia Municipal a aprovagao da 
repartigao de encargos e a consequente assungao do compromisso plurianual, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 537/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Deliberar, aprovar a alteragao das repartigoes de encargos de diversos contratos de 
empreitada com a consequente assungao do compromisso plurianual, nos termos da 
presente proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 538/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a transferemcia de verba relativa a comparticipagao financeira do Municipio 
de Lisboa na 59." Edigao da MODALISBOA, nos termos da proposta; 

A favor Contra Absten!(oes 
Aprovada por maioria •············ ::·:::::::::::·:::·::":·· +································································································· +································································································· ! 

com a seguinte 13 
votagao: 2CDS/PP, 21nd.NTL, 2 (1 BE e 1Ver. Rui 

Franco) 2 (PCP) 

Proposta n.0 539/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a atribuigao de apoio financeiro a diversas entidades da area da cultura, no 
ambito do RAAML, e as correspondentes minutas de contrato-programa, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 540/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Deliberar aceitar, sem contrapartidas par parte do Municipio, a doa9ao do "esp61io 
documental de Vera Lagoa", bern como aprovar a respetiva minuta de contrato, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 541/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Deliberar aceitar, sem contrapartidas par parte do Municipio, a doa9ao de uma 
estante circular para livros, bern como aprovar a respetiva minuta de contrato, nos 
termos da pro pasta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 542/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar aceitar a doa9ao da empresa Ping a Dace - Distribui9ao Alimentar, SA para 
apoio a Cidade de Lisboa no ambito da missao de acolhimento de refugiados 
ucranianos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 543/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar aceitar a doa9ao da empresa Recheio - Cash & Carry, SA para apoio a 
Cidade de Lisboa no ambito da missao de acolhimento de refugiados ucranianos, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 544/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar aceitar a doa9ao da empresa SUMOL + COMPAL Marcas, SA para apoio a 
Cidade de Lis boa no ambito da missao de acolhimento de refugiados ucranianos, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 545/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar aceitar a doagao da empresa Amyris Bio Products Portugal Unipessoal, Lda. 
para apoio a Cidade de Lisboa no ambito da missao de acolhimento de refugiados 
ucranianos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 546/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar aceitar a doagao da empresa PETROGAL, SA para apoio a Cidade de 
Lisboa no ambito da missao de acolhimento de refugiados ucranianos, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 547/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar aceitar a doa~tao da empresa BCM BRICOLAGE, SA para apoio a Cidade 
de Lisboa no ambito da missao de acolhimento de refugiados ucranianos, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 548/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar aceitar a doayao da Associa~tao Casa da india para apoio a Cidade de 
Lisboa no ambito da missao de acolhimento de refugiados ucranianos, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 549/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar a atribui9ao de apoio financeiro a Associa~tao Humanitaria de Bombeiros 
Voluntaries da Ajuda e a transferencia da respetiva verba, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta 1'1.'1 495/2~22 · • (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia e pela Sra. Vereadora Joana 

·· .. ·. : Almeida) 

A~rovar ~ C6digode Etica eConduta do Municipio de Usboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanlmidade) 

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.0 2 do artigo 24.0-A do C6digo do 
Procedimento Administrative na sua redagiio atual, regista-se que a presente reuniao 
se realizou na modalidade mista, combinando o formate presencia! e a via telematica, 
atraves da plataforma 'Teams". 

Nos Pos dp n. 0 3 c;lo/Art. 57.0 da supra citada Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro 
eu, ·~ u_ \.e._ VJL ~ ./ Diretora do Departamento de Apoio aos 
6rgiios e Servi~;os do Municlfo mandei lavrar. 

Paces do Concelho, 16 de setembro de 2022 

0 Presidente em Exercicio 

Filipe Anacoreta Correia 
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