
  

CAMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57. do Anexo | & Lei n.” 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como do disposto no artigo 21.*, n. 3, do Regimento da Camara 
Municipal de Lisboa e no Cédigo do Procedimento Administrativo, foram deliberadas 
na Reuniëo de Cêmara Extraordinaria de 21 de abril de 2022 as propostas a seguir 
discriminadas, constituindo o presente documento e os originais dos referidos 
documentos, a ata em minuta: 

Proposta n.” 163/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente) 

Aprovar a 8.2 alterac&o ao Orcamento Municipal de 2022, nos termos da proposta; 

  

  

    

so A favor Contra Abstencêes | Aprovada por maioria 
com a seguinte 13 (3PPDI/PSD, 

votacëo: 2CDSIPP, 2Ind.NTL, 0 ER RE e les 
APS e 2PCP) d       
  

A Sra. Vereadora Inês Drummond nao se encontrava na sala 

Proposta n.” 164/2022 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar e submeter 4 Assembleia Municipal o modelo e os pressupostos para a 
implementacêo, na cidade de Lisboa, da gratuitidade do transporte coletivo para 
residentes em Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.” 164-A/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PS) 

Aprovar a Proposta de Alterac&o a Proposta n.” 164/2022 — “Aprovar e submeter & 
Assembleia Municipal a autorizae&o da celebrac&o do “ACORDO SOBRE 
IMPLEMENTACAO DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO NO MUNICIPIO DE 
LISBOA PARA JOVENS E MAIORES DE 65 ANOS, COM DOMICILIO FISCAL EM 
LISBOA” com a Transportes Metropolitanos de Lisboa, EMT, SA e a aprovac&o da 
respetiva minuta”, nos termos da proposta: 

(Aprovada por unanimidade) 

Reuniëo de C&mara Extraordinêria n 025 de 21 de abril de 2022 1
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Proposta n.” 164-B/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar a Proposta de Alterac&o & Proposta n.” 164/2022 -“Aprovar e submeter & 
Assembleia Municipal o modelo e os pressupostos para a implementacao, na cidade 
de Lisboa, da gratuitidade do transporte coletivo para residentes em Lisboa”, nos 
termos da proposta; 

Votada por Pontos: 

  

  

        

Ponto d) 

A favor Contra Abstencêes 
Aprovado por maioria 12 (SPPDIPSD 

“om a seguinte 2CDSIPP, 2Ind.NTL, 5 (PS) Votagdo: 2PCP, 1L, 1BE e 1Ver. 
Paula Margues) 
  

Restantes Pontos 

(Aprovados por unanimidade) 

Proposta n.” 164-C/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora do BE) 

Aprovar a Proposta de Alterac&o & Proposta n.” 164/2022 -“Aprovar e submeter a 
Assembleia Municipal o modelo e os pressupostos para a implementacao, na cidade 
de Lisboa, da gratuitidade do transporte coletivo para residentes em Lisboa”, nos 
termos da proposta; 

  

A favor Contra Abstencêes 
  

Rejeitada com a 
seguinte votacêo: 3 (1L, 1BE e 1Ver. 7 (SPPD/PSD, 

Paula Mardues) | 2CDS/PPe2ind.NTL) | 7 (SPSe2PCP)         
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Proposta n.” 164-D/2022 (Subscrita pela $Sra. Vereadora Paula Maragues) 

Aprovar a Proposta de Alterac&o a Proposta n.” 164/2022 -'Aprovar e submeter a 
Assembleia Municipal o modelo e os pressupostos para a implementacao, na cidade 
de Lisboa, da gratuitidade do transporte coletivo para residentes em Lisboa”, nos 
termos da proposta; 

  

  

        

7. A favor Contra Abstenc6es 
Rejeitada com a 
seguinte votacê0o: 5 (2PCP, 1L, 1BE e 7 (3PPD/PSD, 5 (PS) 

1Ver. Paula Margues) :| 2CDS/PP e 2Ind.NTL) 
  

Proposta n.” 164-E/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar e submeter & Assembleia Municipal o modelo e os pressupostos para a 
implementacao, na cidade de Lisboa, da gratuitidade do transporte coletivo para 
residentes em Lisboa - Extensao da gratuitidade dos transportes publicos em Lisboa, 
em condicêes de igualdade, a todos os estudantes universitêrios da cidade, nos 
termos da proposta; 

  

  

  

      

TT A favor Contra Abstencêes 
Rejeitada com a 
seguinte votac&o: 5 (2PCP, TL, 1BE e 7 (APPDI/PSD, 5 (PS) 

1Ver. Paula Mardues) :| 2CDS/PP e 2lnd.NTL) 
  

  

Proposta n.” 164-F/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar e submeter &4 Assembleia Municipal o modelo & os pressupostos para a 
implementacêo, na cidade de Lisboa, da gratuitidade do transporte coletivo para 
residentes em Lisboa - Mandatar o Presidente da CêAmara de Lisboa para negociar a 
extens&o da gratuitidade dos transportes publicos em Lisboa a toda a Area 
Metropolitana de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Retirada) 
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Proposta n.” 164-6/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar e submeter & Assembleia Municipal o modelo e os pressupostos para a 
implementacao, na cidade de Lisboa, da gratuitidade do transporte coletivo para 
residentes em Lisboa - Criacao de uma nova geracao de transportes publicos para 

todas as geracêes - Os Amarelinhos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.” 165/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora do BE) 

Aprovar criar o Programa Municipal para a Gratuitidade dos Transportes Publicos, 
nos termos da proposta; 

(Retirada) 

vel has do n. 3 do Art. 57.” da supra citada Lei n.” 75/2013, de 12 de Setembro 
eu, Vd. Diretora do Departamento de Apoio aos Orgêos 
e Sérvicos do Municipiofmandei lavrar. 

    
   

Pacos do Concelho, 21 de abril de 2022 

O Presidente 

Carlos Moedas 
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