CAMARA

s.a

MUNICIPAL

D E

LIS BOA

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Exm 0 ( 8 )
Senho~a)Ve~ador~)

Comunico a V.Ex. 8 que se realiza no proximo dia 26 de novembro de 2021,
as 15 horas, na Sala do Arquivo dos Pa~os do Concelho de Lisboa, a 58
Reuniao Publica da Camara Municipal de Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE
TRABALHOS

A - Periodo de Antes da Ordem do Dia
B - Periodo da Ordem do Dia

1 - Proposta n. 0 711/2021

(Subscrita pelo Sr.
Anacoreta Correia)

Vice-Presidente

Filipe

Aprovar a decisao de contratar, incluindo a respetiva
despesa, a escolha do tipo de procedimento e as
respetivas pec;as do procedimento para a "Aquisic;ao
de Servic;os de testagem para a SARS-CoV-2 por
farmacias aderentes do concelho de Lisboa
associadas da ANF no ambito da prossecuc;ao dos
objetivos da Norma 019/2020 da Direc;ao-Geral da
Saude (DGS)- Estrategia Nacional de Testes para
SARS-CoV-2"
(Processo
n.0
31 IADCM/DA/DCP/2021 ), com recurso a urn ajuste
direto por criteria material, ao abrigo do Decreta-Lei
n. 0 10-A/2020, de 13 de marc;o, nos termos da
proposta;
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2- Proposta n. 0 712/2021

D E

(Subscrita pelo Sr.
Anacoreta Correia)

LIS BOA

Vice-Presidente

Filipe

Aprovar a atribui9ao aos Servi9os Sociais da
Camara Municipal de Lisboa de tranche
correspondente ao quarto trimestre da subven9ao
anual de 2021, bern como de parcela de adicional, a
tftulo de acertos finais , relativamente a apoio
financeiro as atividades desenvolvidas no ambito do
apoio social aos trabalhadores, e transferemcia das
verbas correspondentes, nos termos da proposta;
3- Proposta n. 0 713/2021

(Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta)
Aprovar a aplica9ao de requisite especifico nos
termos do n°3 do art. 0 30 do Regulamento Municipal
do Direito a Habita9ao, nos termos da proposta;

4- Proposta n. 0 714/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura)
Aprovar submeter a Assembleia Municipal, para
previa autoriza(fao, a altera9ao de assun9ao de
compromissos plurianuais, bern como a minuta da
segunda adenda ao protocolo de colabora9ao
celebrado com a Funda9ao Aga Khan Portugal , pela
Camara Municipal, no ambito do Programa
Municipal de Preven9ao e Combate do lnsucesso e
Abandono Escolar Precoce, designado "Secundario
para todos", nos termos da proposta;

5- Proposta n. 0 715/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura)
Aprovar submeter a Assembleia Municipal, para
previa autoriza9ao, a altera9ao de assun9ao de
compromissos plurianuais, bern como a minuta da
segunda adenda ao protocolo de colabora980
celebrado com a Ciencia Viva - Agencia Nacional
para a Cultura Cientffica e Tecnol6gica, pela
Camara Municipal, no ambito do Programa
Municipal de Preven9ao e Combate do lnsucesso e
Abandono Escolar Precoce, designado "Secundario
para todos", nos termos da proposta;
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6- Proposta n. 0 716/2021

L I S BOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura)

Aprovar a
aprovou a
de verbas,
Atividades
7- Proposta n. 0 717/2021

D E

altera9ao da Proposta n° 515/2021 que
realiza9ao da despesa e a transferencia
no ambito do Programa Extraordinario de
Ludicas, nos termos da proposta;

(Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura)

Aprovar a altera9ao da Proposta n. 0 451/2021 que
submeteu a Assembleia Municipal a celebra9ao de
adenda ao Contrato de Delega9ao de Competencias
celebrado entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia
do Parque das Na96es, bern como a respetiva
afeta9ao de recursos financeiros e a minuta da
adenda, no ambito do fornecimento de refei96es
escolares e gestao dos respetivos refeit6rios, nos
termos da proposta;
8- Proposta n. 0 718/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura)

Aprovar a altera9ao da Proposta n. 0 331/2020 e
submeter a Assembleia Municipal a aprova9ao da
altera9ao da assun9ao dos compromissos
plurianuais, no ambito da 1a ediyaO do Concurso
para apoio a Projetos de Promo9ao do Sucesso
Educative denominado "Fazer Acontecer", no
ambito do Programa Municipal "Secundario para
todos", nos termos da proposta ;
9- Proposta n. 0 719/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura)

Aprovar a classificayao do Centro Municipal de Artes
plasticas dos Corucheus, sito na Rua Alberto de
Oliveira, como Monumento de Interesse Municipal,
nos termos da proposta;
10 · Proposta n. 0 720/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura)

Aprovar submeter a consulta publica a confirmayao
da atribui9ao da distin9ao "Entidades de Interesse
Hist6rico e Cultural ou Social Local", nos termos da
pro pasta ;
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11 - Proposta n. 0 721/2021
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(Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira)
Aprovar a celebra(fao de Contratos-Programa entre
o Municipio e as seis Associa96es Humanitarias de
Bombeiros Voluntaries de Lisboa , bern como a
correspondente minuta e respetivas transfer€mcias
de verbas no ambito de urn apoio financeiro para o
pagamento
de
ap61ices
de
seguros
de
responsabilidade civil autom6vel das viaturas afetas
a presta9ao de socorro na cidade e de transporte de
doentes para o a no de 2021, nos termos da
proposta;

12- Proposta n. 0 722/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira)
Aprovar a atribui9ao de apoio financeiro e nao
financeiro a Bicicultura, C.R.L. , no ambito do
Programa Municipal Comboios de Bicicletas, para o
ano letivo de 2021/2022, ao abrigo do RAAML, bern
como aprovar a respetiva minuta de contratoPrograma, nos termos da proposta;

Lisboa , aos 18 de novembro de 2021
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