CAMARA

MUNICIPAL

D E

LISBOA

ATA EM MINUTA

Nos termos e para os efeitos do artigo 57. 0 do Anexo I

a Lei n.

0

75/2013, de 12 de

setembro, e da Lei n. 0 1-A/2020, de 19 de margo, na sua redagao atual, bern como
do disposto no artigo 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 6 de maio de 2022, o voto de pesar e as propostas a seguir
discriminadas, constituindo o presente documento e os originais dos referidos
documentos, a ata em minuta:

Voto de Pesar n. 0 19/2022

(Subscrito pelos Srs. Vereadores do PS)

Aprovar o voto de pesar pelo falecimento de Ruth Arons, nos termos do voto;
(Aprovado por unanimidade)
Os Senhores Vereadores Rui Cordeiro e Joao Ferreira nao se encontravam na
sal a
Proposta n. 0 207/2022

(Subscrita pelo Sr.
Anacoreta Correia)

Vice-Presidente

Filipe

Aprovar a 9. 8 alteragao ao Orgamento Municipal de 2022, nos termos da proposta;

~-------·------------·--~----------

i Aprovada por maioria i
'

com a seguinte
vota9ao:

·

i
!

A favor

15 (3PPD/PSD,
2CDS/PP, 21nd.NTL,
5PS, 1PCP, 1BE e

_ , _ _ __ ______ _ _ _ _ _ ___1 ____

0

1 (L)

1V~.!:_~~i Franc~L_L___

0 Senhor Vereador Joao Ferreira nao se encontrava na sala
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Proposta n. 0 208/2022

D E

LIS BOA

(Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe
Anacoreta Correia e pela Sra. Vereadora Filipa
Roseta)

Aprovar requerer ao Governo a declarac;ao de utilidade publica, com carater
de urgencia, da expropriac;ao dos bens im6veis e direitos a eles inerentes,
bern como para a constituic;ao de servidoes administrativas, com vista a
implementac;ao do Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030, nos
termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 133/2022

(Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves)

Aprovar as medidas de concretiza9ao do Programa Municipal de Emergemcia"VSI
TUT- Todos Aqui", no ambito do apoio aos refugiados da Ucrania", nos termos da
proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n. 0 133-A/2022

(Subscrita pela Sra. Vereadora do BE)

Adenda a Proposta n. 0 133/2022 " Aprovar as medidas de concretiza(fao do
Programa Municipal de Emergencia "VSI TUT - Todos Aqui" no ambito do apoio
aos refugiados da Ucrania, e a celebra(fao de Protocolo de Colabora(fao e
Cooperac;ao, nos termos da proposta";
I

Votada por pontos:
Ponto 1-

~ --··-------·-··- -----·r-----N--------·-~·-·-·--

i Aprovado por maioria

I

com a se!lu.inte
votayao_._____

L _

A favor
1
Contra
8 (SPS, 1L, 1BE e
7 (3PPD/PSD,
1Ver. ~..!Ji Franco)_l_~CDS/PP e 21nd.NTL)
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Ponto 2 - Aprovado por unanimidade
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Proposta n. o 209/2022

D E

LISBOA

{Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves)

Aprovar, no ambito do Programa Municipal de Emergencia "VSI TUT- Todos Aqui",
a celebrac;ao de Protocolos de Colaborac;ao e Cooperac;ao com diversas
instituic;oes, incluindo a correspondente transferencia de verbas, bern como ratificar
a assinatura do Protocolo de Cooperac;ao outorgado com a Fundac;ao Calouste
Gulbenkian e a Caminhos da lnfancia, nos termos da proposta;

Votada por alineas:
Alineas a e b

~--

Aprovadas por

A favor

I

- ·- --------
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15 (3PPD/PSD,
:
ma1ona com~ segu1n e ! 2 CDS/PP, 2 lnd.NTL, :
vota9ao:
i SPS, 1L, 1BE e 1Ver. I
[
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Contra

2 (PCP)
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Rui Fr-=
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AHneas c) e d) - Aprovadas por unanimidade
Proposta n. 0 210/2022

(Subscrita pela Sra. Vereadora do BE)

Aprovar criar a Comissao de Acompanhamento Permanente da resposta da CML
guerra na Ucrania, nos termos da proposta;

a

{Retirada pelo proponente)
Para efeitos de cumprimento do disposto no n. 0 2 do artigo 24. 0 -A do C6digo do
Procedimento Administrativo e nos termos do previsto no artigo 3. 0 da Lei n. 0 1A/2020, de 19 de marc;o, ambos na sua redac;ao atual, regista-se que a presente
reuniao se realizou na modalidade mista, combinando o formato presencia! e a via
telematica, atraves da plataforma "Tearns".
Nos \er osfdo n. 0 3 o f.rt. 57. 0 da supra citada Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro
eu, \ ~\..).. \tz_
~L
Diretora do Departamento de Apoio aos
6rgaos e Servic;os do Mun~io mandei lavrar.
Pac;os do Concelho, 6 de maio de 2022

0 Presidente em Exercicio

Filipe Anacoreta Correia
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