
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, na sua redavao atual, bem 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 

Administrative, foram deliberadas na Reuniao de Camara Extraordinaria de 15 de 

marvo de 2023, 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° 19/2023 (Subscrito pelo Sr. Presidente, pelos Srs. 
Vereadores do CDS/PP, do PPD/PSD e pela Sra. 
Vereadora lndependente NTL) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Alexandre Pinto Basto Patricio Gouveia, 
nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Proposta n.0 93/2023 (Subscrita pelo Sr. Presidente e pela Sra. 
Vereadora Filipa Roseta) 

Aprovar a homenagem e reconhecimento do Municipio de Lisboa aos titulares de 
cargos politicos que criaram e concretizaram o "Programa Especial de Realojamento 
nas Areas Metropolitanas de Lisboa e do Porto" (vulgarmente conhecido como 
"PER"), nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 94/2023 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a adjudica9ao e as minutas dos contratos, no ambito do procedimento de 
concurso publico, com publicavao de anuncio no JOUE, para a "Aquisivao de servivos 
de vigilancia humana e eletr6nica para instalavi5es do Municipio de Lisboa" -
Processo n.0 33/CPI/DA/DCP/2022, ratificar as alteravi5es as pe9as do procedimento 
e, ainda, aprovar submeter a Assembleia Municipal a alteravao a assun9ao de 
compromissos plurianuais, com a consequente repartivao de encargos, nos termos 
da proposta; 

Aprovada por maioria 
com a seguinte 

vota~ao: 

A favor 

7 ( 4PPD/PSD e 
3CDS/PP) 
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Contra 

1 (BE) 

Absten~;oes 

1Ver. Paula Marques 
e 1Ver. Floresbela 

. Pin!()) 

1 
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Proposta n.0 95/2023 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a atribuic;:ao aos Servic;:os Sociais da Camara Municipal de Lisboa de tranche 
correspondente ao primeiro trimestre da subvenc;:ao anual de 2023, relativamente a 
apoio financeiro as atividades desenvolvidas no ambito do apoio social aos 
trabalhadores, e transfen§ncia da verba correspondente, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 96/2023 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

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

64/2021 PDI e Apenso Processo Disciplinar n.0 50/2022 PDI, nos termos da proposta; 

rutinio secreto Aprovada por esc 
com a seguin te vota9ao: 

A favor 

16 

Contra Abstenc;oes uoau~v 

0 1 0 
········ 

Proposta n.0 97/2023 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura e pelo 
Sr. Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal de Lisboa a alterac;:ao ao Recuperar + 1 

Programa de Apoio a Atividade Econ6mica sabre os efeitos das cheias, afetada pela 
intemperie que assolou o concelho de Usboa nos dias 7, 8, 13 e 14 de dezembro de 
2022, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 98/2023 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a atribuic;:ao 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 99/2023 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar a atribuigao de apoio financeiro, e transferencia de verba, as seis 
Associagoes Humanitarias de Bombeiros Voluntaries da Cidade de Lisboa, para a 
continuidade do Dispositive lntegrado e Permanente de Emergencia Pre-Hospitalar 
(DIPEPH), bem como a respetiva minuta de Contrato-Programa nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia da Senhora Vereadora Floresbela Pinto nesta votagao. 

Proposta n.0 100/2023 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar a atribuigao de apoio financeiro a 5 Associagoes Humanitarias de Bombeiros 
Voluntaries da Cidade de Lisboa, de forma a compensar as operagoes de Protegao 
Civil da cidade de Lisboa que ocorreram em dezembro de 2022, bem como a 
respetiva transferencia de verba, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia da Senhora Vereadora Floresbela Pinto nesta votagao. 

Proposta n.0 101/2023 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar retificagao do Anexo B da Proposta 311/2022, nos termos da proposta; 

Rejeitada com a 
seguinte votagao: 

A favor 

7 (4PPD/PSD e 
3CDS/PP) 

; Contra 
..... ; 

··1o(4F>s;2F>cF>;1L, 
1 BE, 1Ver. Paula 
Marques e 1Ver. 
Floresbela Pinto) 
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Para efeitos de cumprimento do disposto no n° 2 do artigo 24.0 -A do C6digo do 
Procedimento Administrative na sua reda"ao atual, regista-se que a presente 
reuniao se realizou na modalidade mista, combinando o formato presencia! e a 
via telematica, atraves da plataforma "Teams". 

Nos termos d~. 3 do(Art. 57.~da supra citada Lei n. 0 75/2013, de 12 de 
setembro eu, · c:::: u_ \_9. ~ '--y· D1retora do Departamento de 
Apoio aos 6rga" s e Servi"os do Munici~ mandei lavrar. 

Pa"os do Concelho, 15 de mar"o de 2023 

Filipe Anacoreta Correia 
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