
CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

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 marc;o, na sua redac;ao 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 22 de junho de 2022, as propostas a 

seguir discriminadas, constituindo o presente documento e os originais dos 

referidos documentos, a ata em minuta: 

Proposta n. o 332/2022 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a atribuic;ao da Chave de Honra da Cidade de Lisboa a Sua Excelencia o 
Presidente da Republica do Quenia, Uhuru Muigai Kenyatta, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria r-~----=-----=---::-:----+---------+-----------1 

[ 

! A favor Contra Absten.;oes 

com a seguinte I 13(3PPD/PSD, 
votac;ao: 2CDS/PP, 21nd.NTL, , 2(1BE e 1Ver. Rui 1(L) 

I 4PS e 2PCP) i Franco) 

Ausencia do Senhor Vereador Joao Paulo Saraiva nesta votac;ao. 

Proposta n.0 333/2022 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a atribuic;ao da Chave de Honra da Cidade de Lisboa a Sua Excelencia o 
Presidente da Republica Federal da Nigeria, Muhammadu Buhari, nos termos da 
proposta; 

,------·-·- - -.--- ---
: 
! Aprovada por maioria I 

com a seguinte [ 
votac;ao: ! 

i 

A favor 

13(3PPD/PSD, 
2CDS/PP, 21nd.NTL, 

4PS e 2PCP 

Contra 

2(1 BE e 1Ver. Rui 
Franco) 

Ausencia do Senhor Vereador Joao Paulo Sara iva nesta votac;ao. 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n. o 220/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida e 
pelo Sr. Vice-Presidente Filipe Anacoreta 
Correia) 

Aprovar a celebra9ao de acordo Endoprocedimental com a FIDELIDADE -
PROPERTY EUROPE, S.A., a FPE (PT) OFFICE A, S.A., a FPE (PT) 2 OFFICE 8, 
S.A., a FPE (PT) 3 RESIDENTIAL, S.A., a FPE (PT) 4 RET, S.A. e a FPE (PT) 5 
PARK, S.A., no ambito da Unidade de Execu9ao de Entrecampos, bern como a 
correspondente minuta de acordo, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria l A favor Contra I Absten~oes 

com a seguinte · 12(3PPD/PSD, 

I 
2{1L e 1Ver. Rui 

vota9ao: 2CDS/PP, 21nd.NTL e 3{2PCP e 1 BE) 
SPS) Franco) 

Proposta n.0 334/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e 
pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Deliberar, aprovando, a 1.8 e 2.8 Modifica96es Objetivas do Contrato na Empreitada 
n.0 4/EPTPEE/19- "REABILITA(fAO EAMPLIA(fAO DA ESCOLA BASICA N° 57 DE 
TELHEIRAS", a despesa e a sua realiza9ao, a minuta dos contratos escritos a 
celebrar, outorgando-os, com o adjudicatario, sociedade que gira comercialmente 
com a firma, "Constru9oes Corte Recto - Engen haria & Constru9ao, Lda", a revisao 
de pre9os definitiva dos autos 1 a 11 e provis6ria dos autos 12 a 16 e a consequente 
despesa e a sua realiza9ao, nos termos da proposta; 

I 

: .. ! A favor 1 l Aprovada por ma1ona [___ __ _____________ j_ ___ _ 

L 
com a seguinte I 1 0(3PPD/PSD, I 

vota9ao: j 2CDS/PP, 21nd.NTL, i 
_ : 2PCP e 1 BE) I 

Contra 
r- ' I I 

i Absten~oes ! 
---- ~--·-·------·-·------·----! 

j 7( SPS, 1 L, e 1Ver. i 
I Rui Franco) I 
i i 

0 
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Proposta n.0 335/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e 
pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar, aprovando, a despesa e a sua realizagao que decorre da revisao tecnica 
de pregos definitiva dos autos 1 e 2 e provis6ria dos autos 3 a 7 dos trabalhos 
relatives a Empreitada n.0 34/18/DPCEV/DEV/DMAEVCE - "REABILITAQAO DA 
CASADO JARDIM DA ESTRELA", nos termos da proposta; 

I j Afavor Contra I Absten~oes 

1 Aprovada por r:naioria ~ 13(2PPD/PSD, 
I com a se~urnte : 2CDS/PP, 21nd.NTL, 

2(PCP) 1(BE) 
1 vota<;ao: I SPS, 1 L e 1Ver. Rui 
I ' . Franco) 

Ausencia do Senhor Vereador Angelo Pereira nesta vota9ao. 

Proposta n.0 336/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Deliberar, aprovando, a 1 a modificagao objetiva do contrato da Empreitada n.0 

159/DMMC/DIOA/DGOA/20- "EMPREITADA URGENTE DE ESTABILIZAQAO DA 
ESCARPA A ESTE DA ESTRADA DO LOUREIRO" e a correspondente minuta de 
contrato a celebrar com o adjudicatario, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Angelo Pereira nesta vota9ao. 

Proposta n.0 337/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Aprovar a alteragao das repartigoes de encargos de diversos contratos de 
empreitadas com a consequente assungao do compromisso plurianual, nos termos 
da proposta, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 338/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a atribuictao de apoio financeiro a Associactao Clube de Criativos de Portugal 
e a minuta de Contrato-Programa, nos termos da proposta; 

0 1{BE) 

I A favor 
Aprovada por r:naioria r--1G{J-P-PD_/_P_S_D_, --1---------+-

com a sepumte 1 2CDS/PP, 2lnd.NTL, 
votac;ao: I SPS 2PCP 1 L , , , ,e 

Contra Abstenc;oes 

I 1Ver. Rui Fr.-=a"-'-nc=o:L)_,c___ ______ ---'------------' 

Proposta n.0 339/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal de Lisboa a celebractao de contrato de 
delegaC{ao de competemcias entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia de Benfica, a 
respetiva afeta9ao de recursos financeiros e a minuta do contrato, relativo ao projeto 
do Orctamento Participativo - "Aquisictao de equipamentos desportivos para a Escola 
Basica Quinta de Marrocos (OP 2021 )",nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 340/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal de Lisboa a celebractao de contrato de 
delegaC{ao de competencias entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia da Penha de 
FranC{a, a respetiva afeta~tao de recursos financeiros e a minuta do contrato, relativo 
ao projeto do Or~tamento Participativo - "Requalifica~tao do parque infantil e pintura 
de mural na empena do n.0 45 da Avenida Mouzinho de Albuquerque (OP 2018/19)", 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 341/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal de Lisboa a celebra~tao de contrato de 
delega~tao de competencias entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia do Lumiar, a 
respetiva afeta~tao de recursos financeiros e a min uta do contrato, relativo ao projeto 
do Or~tamento Participativo - "Recoopera: Espa9o comunitario para aprender, 
reparar, partilhar e doar (OP 2021 )", nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n.0 342/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a ratificagao do ato que retificou urn erro no caderno de encargos do 
Concurso Publico n.0 02/CPI/DA/DCP/2022 referente ao "Fornecimento de refeigoes 
nas modalidades de confegao no local e transportadas para os jardins-de-infancia e 
escolas da rede publica da cidade de Lisboa, para os anos letivos de 2022/2023, 
2023/2024 e 2024/2025", a adjudicagao a empresa GERTAL- Companhia Geral de 
Restaurantes e Alimentagao, S.A., a respetiva despesa e a alteragao a assungao de 
compromissos plurianuais com a consequente repartigao de encargos e a minuta do 
contrato, nos termos da proposta, 

r---

I I 
A favor Contra Abstenc;oes I Aprovada por maioria 

! com a seguinte 12(3PPD/PSD, 
3(1L, 1BE e 1Ver. Rui I votar;ao: 1 2CDS/PP, 21nd.NTL e 2(PCP} 

Franco} 
.__I 5PSJ 

Proposta n. o 343/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a delegagao de competemcias nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas 
e Escolas nao agrupadas referente a agao social escolar- 2.0 e 3. 0 perlodos do ano 
letivo 2021/2022 e respetivas transferencias de verbas, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 344/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar, na sequencia de votagao condicionada verificada em sessao de Assembleia 
Municipal, as alterag6es introduzidas ao Caderno de Encargos, anexo aos Contrato 
de Delegagao de Competencias a celebrar entre o Municipio de Lisboa e as 24 
Freguesias do respetivo Concelho, para a manutengao de alguns espagos verdes e 
areas expectantes da cidade de Lisboa, nos termos da proposta n° 285/2022, nos 
termos da proposta; 

r------------·--·----~--------- I r----
1 Aprovada por r:naioria ·---1-5(;;;~;;50 ll __ _:ontra _____ JL _____ ~~stenc;o~---1 
J com a segumte ' 1 

1 t _ . 2CDS/PP, 21nd.NTL, 0 2(PCP) 1 

[__ ____ ~~-::: ____ j_ 5PS,~~· ~~~c~;ver. J _________ ______ ! _____ j 

Reuniao de Camara Extraordinaria n° 040 de 22 de junho de 2022 



CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 345/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar a min uta de protocolo de cooperac;ao a celebrar no ambito do Projeto Piloto 
"integrar Valoriza"- Resoluc;ao do Conselho de Ministros n.0 91/2021, de 9 de julho, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Joao Paulo Saraiva e da Senhora Vereadora lnes 
Drummond nesta vota9ao. 

Proposta n.0 346/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar a atribuic;ao de apoio financeiro municipal, no ambito do procedimento 
concursal destinado a execuc;ao do Projeto "Unidade lntegrativa", nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 347/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar a atribuic;ao de apoio financeiro municipal, na sequencia de procedimento 
concursal, destinado a projetos no ambito das Equipas Tecnicas de Rua (ETR), para 
apoio a pessoas em situac;ao de sem abrigo nas zonas Ocidental, Norte Oriental, 
Centro e Centro Sui, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 348/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar a atribuic;ao de apoio financeiro municipal, no ambito do procedimento 
concursal, destinado a urn projeto no ambito de uma Equipa Tecnica de Rua 
especializada na area da Saude, para apoio a pessoas em situac;ao de sem abrigo, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta n. o 349/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar o Protocolo de Colaboractao com a Associactao Portuguesa de Emprego 
Apoiado e a Fundactao Aga Khan, no ambito do Programa de Redes para a 
Empregabilidade - RedEmpreg~ Lisboa, bern como da transferencia de verba 
respetiva, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. 0 364 /2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar a manutenctao da resposta alimentar a pessoas carenciadas, desfavorecidas 
e/ou vulneraveis ate 31 de julho de 2022, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Nos termos 
Setembro eu 
Apoio aos 6r 

n.0 3t d~ Art.\ 57. 0 da supra citada Lei n.0 75/2013, de 12 de 
L0~ ~~ Diretora do Departamento de 

s e Servictos do M:llnicipio mandai lavrar. 

Pactos do Concelho, 22 de junho de 2022 

0 Presidente Em Exercicio 

Filipe Anacoreta Correia 
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