
CAMARA MUNICIPAL DE 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/2021, de 19 de margo, na sua redac;ao atual, 

bem como do disposto no artigo 19.0
, n. 0 2, do Regimento da Camara 

Municipal de Lisboa e no C6digo do Procedimento Administrative, foram 

deliberados na Reuniao de Camara de 17 de junho de 2021, as atas, os votos 

de pesar e de repudio, a moc;ao e as propostas a seguir discriminados, 

constituindo o presente documento e os originais dos referidos documentos, a 

ata em minuta: 

Apreciac;ao e aprovac;ao das Atas n.0s 162 e 163/2021 das Reuni6es de 
Camara de 24 de fevereiro e 18 de margo de 2021 

(Aprovadas por unanimidade) 

Voto de Pesar n.0 31/2021 (Subscrito pela Camara) 

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Antonio Torrado, nos termos do 
voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Mocao n.0 29/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereadores do PCP) 

Aprovar a Moc;ao "Pela salvaguarda dos direitos dos trabalhadores das Empresas 
do Grupo Aguas de Portugal", nos termos da moc;ao; 

Votada por pontos 
Ponto 1 
r ----r- ·-- ··-------- -·---

I
I Aprovado por maioria com a 
I seguinte vota9ao: 

L___ - --- -----'-
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A favor 

12 (6PS, 21nd., 
1 PPD/PSD, 2PCP 

e1BE 

--·---------------·---.--·-···· ·- -----, 

Contra Absten~oes 

i 
4 (CDS/PP) j' 
-----·----- -·~-·-· 

0 



CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Voto de Repudio n.0 4/2021 (Subscrito pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o Voto de Repudio "Pelo desrespeito da prote9ao dos dados pessoais de 
ativistas politicos", nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Voto de Repudio n.0 5/2021 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD) 

Aprovar o Voto de Repudio "Pela entrega pela Camara Municipal de Lisboa de 
dados pessoais de cidadaos defensores da liberdade a governos de Paises nao 
democraticos", nos termos do voto; 

A favor Contra Absten~oes 
inte votac;:ao: 6 (4CDS/PP, 

1PPD/PSD e 1BE) 8 {6PS e 21nd.) 2 (PCP) 

Voto de Repudio n.0 6/2021 (Subscrito pelo Srs. Vereadores do CDS/PP) 

Aprovar o Voto de Repudio "Pelo envio de dados pessoais de cidadaos para 
embaixadas e servi9os consulares de paises visados por manifesta96es por si 
promovidas", nos termos do voto; 

Aprovado por maioria com a 
seguinte votac;:ao: 

Afavor I 
8 (4CDS/PP, 

Contra 

0 1 PPD/PSD, 2PCP 
e1BE ·----·------·-·-----L----=---=-=-:=.L__ _ ______L._ __ _ 
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Absten~oes 

8 {6PS e 21nd.) 

2 



CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Voto de Repudio n.0 7/2021 (Subscrito pelo Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar o Voto de Repudio "Pelo envio de dados pessoais de cidadaos para 
embaixadas e servic;os consulares de palses visados por manifestac;oes por si 
promovidas", nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Proposta n.0 358/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar a delimitac;ao da Unidade de Execuc;ao de Vale Formoso de Baixo 
(UEVFB), os Termos de Referencia, o Relat6rio de Ponderac;ao da Discussao 
Publica e a minuta do Contrato de Urbanizac;ao, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte vota~ao: 

--:-:·--:-A=-=f=a_vo-=-r:---=--~ 
13 (6PS, 2lnd., . 

4CDS/PP e j 

Contra 

1 (BE) 

Abstenc;oes --~l 
2 (PCP) 

1PPD/PSD) , 
~--------------------~----~· 

Proposta n.0 359/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar a emissao de informac;ao previa desfavoravel quanta a viabilidade de 
realizar uma obra de ampliac;ao no predio sito na Rua Crist6vao Falcao, 4-8, 
Freguesia da Penha de Franc;a, constante do Processo n.0 120/EDI/2015, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 360/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Ricardo 
Veludo, Joao Paulo Saraiva, Paula Marques, 
Miguel Gaspar e Joao Pedro Costa) 

Aprovar o Programa Municipal de Promoc;ao da Resiliencia Sismica do Parque 
Edificado, Privado e Municipal e lnfraestruturas Urbanas Municipais - ReSist
bern como a constituic;ao da Equipa de Projeto ReSist (EPR), nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 361/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar, condicionada, a emissao de informac;ao previa favoravel quanta a 
viabilidade de realizar uma obra de construc;ao no predio sito na Avenida Afonso 
Costa, Rua Sarmento de Beires, S/N, Freguesia do Areeiro, constante do 
Processo n. 0 252/EDI/2019, nos termos da proposta; 

,. --------·------·-.-·--·--· ----------,---- ----------l 
I Aprovada por maioria com a ! A favor i _contra j__ ___ ~bste~~~~~-

L seguinte vota~ao: I 9 (6PS, 21nd., e j . 1 (BE) J 6 (4CDS/PP e 
_________ L__ 1 PPD/PSD) l________ __ 2PCP) . _ 

Proposta n.0 362/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar, condicionado, o deferimento do pedido de licenciamento de operac;ao de 
loteamento, com obras de urbanizac;ao, promovida pela Herdade da Faja, a 
realizar nos terrenos localizados entre a Costa do Castelo, a Rua da Amendoeira, 
a Calc;ada de Santo Andre, as Escadinhas do Marques de Ponte de Lima e o 
Patio do Coleginho, Freguesia de Santa Maria Maior, que constitui o Processo n. o 

36/URB/2019, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 363/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar o projeto de arquitetura relativo a alterac;ao durante a execuc;ao de obra 
dos edificios do Complexo do Beato e area envolvente, promovido por Beato Lux, 
Lda., sito na Alameda do Beato e Rua do Beato, Freguesia do Beato, que 
constitui o Processo 1474/EDI/2019, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 364/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar a ratificac;ao dos atos de aprovac;ao de arquitetura e do deferimento do 
pedido de licenciamento relativo a alterac;ao do ediffcio do Convento do Beato, no 
designado de Centro de Eventos, promovido por Beato Lux, Lda., sito na Alameda 
do Beato, Freguesia do Beato, que constitui o Processo n. 0 1021/EDI/2019, nos 
termos da proposta; 

(Adiada) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n.0 282/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar o deferimento do pedido de licenciamento da operac;ao de loteamento 
promovida pela Periptero - Empreendimentos lmobiliarios, S.A., localizada na 
Avenida 24 de Julho, Boqueirao do Duro, Rua do lnstituto Industrial e Rua Dom 
Luis I, Freguesia da Misericordia, que constitui o Processo n. 0 30/URB/2019, e a 
respetiva minuta do Contrato de Urbanizac;ao, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 365/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Joao Paulo 
Saraiva, Ricardo Veludo e Miguel Gaspar) 

Aprovar, para efeitos de consulta publica, o projeto de requalificac;ao do espac;o 
publico do Bairro Alto, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 366/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Autorizar a Associac;ao para o Desenvolvimento do lnstituto Superior Tecnico a 
hipotecar o direito de superficie constituido sobre predio municipal sito no Jardim 
do Arco Cego, nos termos da proposta; 

I - dgau:;=~~~,co~a :(~::::T, ~(4~:;:Pe Abste:~·• l 
---:-----:--::---=---:-'---==---=2=.::..P....::C..:..P~).. i 1 BE) I I 

0 Senhor Vereador Joao Pedro Costa nao participou na discussao e na votac;:ao da 
proposta 

Proposta n.0 367/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a aquisic;ao a DAN CAKE PORTUGAL, S.A., da Frac;ao aut6noma 
design ada com a Letra "D", que faz parte do predio urbana sito na Horta dos 
Bacelos, Late n.0 18, em Santa lria da Azoia, no Concelho de Loures, nos termos 
da proposta; 

(Adiada) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n. 0 368/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a regularizactao das operact6es 
patrimoniais previstas no Acordo celebrado entre o Municipio de Lisboa e a Caixa 
Geral de Depositos, S.A., a 6 de setembro de 1993, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 369/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a desafetactao do dominic publico para 
o dominic privado municipal de uma parcela de terrene sita a Rua Brito Camacho, 
com 68,2 m2 , nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 370/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a celebractao de protocolo de cedencia de utilizactao de espacto municipal, 
entre o Municipio de Lisboa, a Freguesia de Santa Maria Maior e a Fundactao 
Ricardo do Espirito Santo Silva, tendo por objeto o predio municipal sito na 
Travessa de Sao Tome, n.0s 5, 7 e 9, com excectao do res-do-chao e cave, com 
entrada pelo n.0 7, nos termos da proposta; 

~ j__ Afavor 

j Aprovada por maioria com a 1 15 (6PS, 21nd., I__ seguinte vota~-: -----L-1 _1_;~~~:~· e 

Contra Absten~oes 

0 1 (BE) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 371/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Joao Paulo 
Saraiva e Paula Marques) 

Aprovar a decisao de contratar a Empreitada n.0 2/DMMC/DHM/DPH/2020 -
"Reabilita<;ao Urbana da Zona de Alvenarias do Bairro da Boavista, Fase 3- 50 
fogos" - Processo n. 0 0002/CPI/DGES/ND/2021, incluindo a respetiva despesa, 
com recurso ao concurso publico com publicidade internacional, as pe<;as do 
procedimento, compreendendo o projeto de execu<;ao, a designa<;ao do Juri do 
Procedimento e do Gestor do Contrato, e, ainda, submeter a Assembleia 
Municipal a assun<;ao de compromisso plurianual, com a consequente reparti<;ao 
de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 372/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Joao Paulo 
Saraiva e Paula Marques) 

Aprovar a decisao de contratar a Empreitada n.0 45/DMMC/DHM/DPH/2019 -
"Conclusao da Requalifica<;ao dos Edificios do Bairro da Quinta do Cabrinha" -
Processo n.0 16/CP/DGES/ND/2021, incluindo a respetiva despesa, com recurso 
ao concurso publico, as pe<;as do procedimento, compreendendo o projeto de 
execu<;ao, a designa<;ao do Juri do Procedimento e do Gestor do contrato, e, 
ainda, a assun<;ao de compromisso plurianual, com a consequente reparti<;ao de 
encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 373/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar a decisao de contratar a Empreitada n.0 139/DMMC/DIOA/DGOA/20 
"Consolida9ao dos terrenos adjacentes a Rua da llha dos Amores {Travessa do 
Sinbad), Parque das Na9oes"- Processo n.0 0044/CP/DGES/ND/2020, incluindo 
a respetiva despesa, com recurso ao concurso publico, as pe<;as do 
procedimento, compreendendo o projeto de execu<;ao, a designa<;ao do Juri do 
Procedimento e do Gestor do Contrato, e, ainda, a assun<;ao de compromisso 
plurianual, com a consequente reparti<;ao de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n. 0 37 4/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar a decisao de contratar a Empreitada n.0 150/DMMC/DIOA/DGOA/2020-
"2.8 Empreitada para a Execuctao de Obras Prioritarias e Urgentes de 
Conservactao e Manutenctao de Muros, Veda96es e Estabilizactao de Escarpas e 
Taludes em Propriedade Municipal ou sob lntervenctao Municipal"- Processo n.0 

52/CP/DGES/ND/2020, incluindo a respetiva despesa, com recurso ao concurso 
publico, as pe9as do procedimento, a designactao do Juri do Procedimento e do 
Gestor do Contrato, e, ainda, submeter a Assembleia Municipal a aprova9ao da 
assunctao de compromisso plurianual, com a consequente repartictao de 
encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. o 375/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar a alteractao da reparti9ao de encargos referente a Empreitada n.0 

2/DMMC/DEM/DPCE/2020, com a consequente assunctao do compromisso 
plurianual, nos termos da proposta; 

·-----------r------
A favor Contra Abstenc;oes 

Aprovada por maioria com a ----- --::-:-~--+----------·-·----- -·- - - ---·--------
. - 12 (6PS, 21nd., 

segUinte vota~ao: 1 PPD/PSD, 2PCP 4 (CDS/PP) 0 
e 1BE) 

Proposta n.0 376/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Joao Paulo 
Saraiva e Paula Marques) 

Aprovar a despesa resultante da revisao de prectos definitiva dos Autos 1 a 20 e 
revisao de prectos provis6ria dos Autos 21 a 30 da Empreitada n.0 1/DMP0/2017-
"Realojamentos do Bairro da Cruz Vermelha na Malha 23.2 do PUAL", nos termos 
da proposta; 

L 
Aprovada por maioria com a I A favor ~---C-o-nt;;----1---A-bs~~-nc;-o;B 

seguinte vota~ao: f----:w1(sPs, 21nd.:---r·-----·----~·-........ ................ ------5(4CDS/PP .. e----· 
----·- . _ ___ _._I. ___ 2PC~_!t__! ~~1 ......... ..1 _________ _______ ......... _______ 1 P~-~~~.~-QL .... ...... . 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 377/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar a 1.8 modifica<;ao objetiva do contrato da Empreitada n.0 23/DMMC/DS/19 
- "Reabilita<;ao do Coletor Oval nas Ruas de Santa Marta, Sao Jose e Portas de 
Santo Antao", e a correspondente min uta de contrato, nos termos da proposta; 

------·-----·---------·--------·-·----------------. ----·---·-·------r··-···---·------·-·-1 
I A favor I Contra Absten~oes I 

Aprovada por maio ria com a I -r----------1 . _ 12 (6PS, 21nd., 1 

segUinte votayao: I 1 PPD/PSD, 2PCP I 0 4 (CDS/PP) I 

Proposta n. 0 378/2021 

i e1BE) I ! __j 

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Joao Paulo 
Saraiva e Paula Marques) 

Aprovar 1.8 modifica<;ao objetiva do contrato da Empreitada n. 0 

67/DMMC/DHM/DPH/2018 - "PRESS - Programa de Reconversao de Edificios da 
Seguran<;a Social. Av. Republica n. 0 102", e a correspondente minuta do contrato, 
nos termos da proposta; 

I Aprovada por maioria com a 
I seguinte vota~tao: 

Proposta n. o 379/2021 

--A-fav-or -=r--_-__ c_ontra Absten~a-es ___ _ 

11 (6PS, 21nd., 1 0 __j_ 5 (4CDS/PP e 
2PCP e 1 BE}_L______ 1 PPD/PSD) 

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Joao Paulo 
Saraiva eManuel Grilo) 

Aprovar a 3.8 modifica<;ao objetiva do contrato da Empreitada n.0 

2/EPIE/CML/2018- "Constru<;ao das Unidades de Saude da Alta de Lisboa e Alto 
dos Moinhos - Lote 1 e Lote 2 (Lote 1 - Unidade de Saude da Alta de Lisboa e 
Lote 2 - Unidade de Saude do Alto dos Moinhos", e a correspondente min uta de 
contrato, nos termos da proposta; 

ll Aprovada por maloria com a ~ favo~nl_':' ____ j_ Absten~oes j 
---·-------~:.~~~te vota~tao: _ _ _._I -1~~~~~ ~~~:~ ___ L_ _________ ~ ________ j_5 ~~g;::;~:_J 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 380/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Joao Paulo 
Saraiva e Miguel Gaspar) 

Aprovar a 4.8 modificayao objetiva do contrato da Empreitada n. 0 

32/DMMC/DEM/DPCE/18- "Obra de Beneficiayao da Sede da 3.8 Companhia do 
RSB - Alva lade", e a correspondente minuta de contra to a celebrar com o 
contraente privado, nos termos da proposta; 

j Gm' A favor j --- Contra I Abstenc;oes l 
'I Aprovada por maioria com a ----·---------------!----- l 

. t t - 12 (6PS, 21nd., J l _______ ~egum e~o a~~:_ ___ __j_1PPo:1s~Ej2PCP~----· 0 ___ ----4 (CDS/PP) __ _.l 

Proposta n.0 381/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar a retificayao do valor adjudicado e descrito na Proposta n. 0 27/2021 
Processo n.0 55/ADCM/DA/DCCE/2020 - "Aquisiyao de Serviyos de Limpeza e 
Higiene para Edificios Municipais", nos termos da proposta; 

r ~--:-A~f-a=-v~o-=-r -:-----l---C-on_t_ra _ ____ , Absten~~ 1 
L__.l

. Aprovada ~otr matio~a com a r11(sPS, 21nd., 
segum e vo a~ao: I 1 PPD/PSD e 0 . 5 (4CDS/PP e 1 BE) 

I 2PCP) _L_ _j 

Proposta n. 0 382/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar) 

Autorizar a decisao de contratar, a realizayao da despesa e a abertura do 
procedimento pre-contratual de concurso publico, com publicidade internacional, 
para "Aquisiyao, por lotes, de licenciamento de software e servic;os conexos", 
aprovar as pec;as do procedimento, designar o juri e o gestor do contrato, bern 
como aprovar submeter a Assembleia Municipal a assunyao de compromisso 
plurianual, com a consequente repartic;ao de encargos (Concurso Publico n. 0 

13/CPI/DA/DCP/2021 ), nos termos da proposta; 

~p=vada por maio ria com a -~-1-5 -(:_;_;~-:-~n-d-., --.-~-

1

1 seguinte vota~ao: I 
1 
:~g~~:~· e ,I 

L._________ - ----- -----''- 2PCP) _ 

Contra 
---~ 

Abstenc;oes j 

0 1 (BE) I 
----~---------1 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n.0 383/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar) 

Autorizar a decisao de contratar, a realiza9ao da despesa e a abertura do 
procedimento pn3-contratual de concurso pyblico, com publicidade internacional, 
para "Aquisi9ao de licenciamento de software de bases de dados", aprovar as 
pe9as do procedimento, designar o juri e o gestor do contrato, bern como aprovar 
submeter a Assembleia Municipal a assun9ao de compromisso plurianual, com a 
consequente reparti9ao de encargos (Concurso Publico n.0 

14/CPI/DA/DCP/2021 ), nos termos da proposta; 

l A favor T Contra -~ Absten~;oes I 
Aprovada por maioria com a ~-1-5-(6-PS-, -21n-d-.,--j----·-------~-·----------i 

seguinte vota9ao: 

1 

4CDS/PP, i 0 i 1 (BE) I 
'--------------'--__ 1P----=~=~--=~:...::..~..~-lo_e ___ L I _____ j 

Proposta n.0 384/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jose Sa 
Fernandes) 

Deliberar submeter a Assembleia Municipal a assun9ao de compromisso 
plurianual, com a consequente reparti9ao de encargos, no ambito do 
Procedimento n.0 15/AQEA/2021 - Aquisi9ao de Servi9os de Manuten9ao dos 
Elementos de Agua, no Martim Moniz, ao abrigo do Acordo-Quadro, nos termos 
da proposta; 

I L ______ ! __ f_av_o_r_--+ __ c_o_n_tr_a __ l---_A_b_s_ten~~es _J 
Aprovada por maioria com a 

seguinte vota9ao: 
J 15 (6PS, 21nd., J 

, 4CDS/PP, 1 (BE) O 

I 
l---

! 1PPD/PSD e I I 
_________ __.__' ---=2PCP) _ __j_ __ _ _ 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 385/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jose Sa 
Fernandes) 

Deliberar submeter a Assembleia Municipal a assun9ao de compromisso 
plurianual, com a consequente repartic;ao de encargos, no ambito do 
Procedimento n. 0 05/AQEA/2020 - Aquisi9ao de Servi9os de Manuten9ao dos 
Elementos de Agua, no Parque Oeste I, ao abrigo do Acordo-Quadro, nos termos 
da proposta; 

· Aprovada por maioria com a L seguinte vota!;So: 

Proposta n.0 386/2021 

~--·-· A favor T--·---Contra -T~b;;e~·~oes -·-~ 

1

-·- " -r---------·-·--+-·-----------1 
11 {6PS, 21nd., i : 

.I 1 P~~~~)~~. __ j_ 1 {~E~ _____ j_4_{CDS/~~---·-

(Subscrita pelo Sr. Vereador Jose Sa 
Fernandes) 

Deliberar submeter a Assembleia Municipal a assun9ao de compromisso 
plurianual, com a consequente reparti9ao de encargos, no ambito do 
Procedimento n. 0 19/AQEA/2021 - Aquisic;ao de Servi9os de Manuten9ao dos 
Elementos de Agua, em Telheiras e Alameda Roentgen, ao abrigo do Acordo
Quadro, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte vota9ao: 

A favor Contra 
1----~==----::::--::--+--·---------· 

11 {6PS, 21nd., 
1 {BE) 1PPD/PSD e 

2PCP) L-------· _____ ..L____----=-:.__::_.:__L_ _ ___ _,__ _ _______ ·-·--

Absten~oes --] 

4(CDS/PP)J 

Proposta n.0 387/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o relat6rio final e a adjudica9ao, no ambito do Procedimento n.0 

AQ/02/DE/2021 - Fornecimento de refeic;oes nas modalidades de confe9ao no 
local e transportadas para escolas basicas integradas, escolas basicas do 2.0 

Cicio e do 3. o Cicio e escolas secundarias da rede publica da Cidade de Lisboa, 
ao abrigo do Acordo-Quadro promovido pela Area Metropolitana de Lisboa, nos 
termos da proposta; 

r· ------·---..,-·-·--·--···-·--------- ·-·-·-----·-·---·----·---------·--·--· -------·----------1 

LI!~ --A-p-ro-v~aed~a~p1.~ot~r-mv:at~i~-ra __ i
0
a-co.m a 1-14 (:::.::n-.r;-1

1

._. ____ _:on~~-------------,1l_!-b~Oes -~ Y • ! 4CDS/PP, 0 · 2 {PCP) ! 
-L_t~~P/P§D._~_!__~_I;)j ________________________ ,_l ________________________ , ______ ,J 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n.0 388/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a assunctao de compromisso 
plurianual, com a consequente repartictao de encargos, no ambito das Atividades 
de Enriquecimento Curricular, para o Ano Letivo 2021/2022, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 389/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo) 

Aprovar a abertura de tres procedimentos para Aquisictao de Servictos Tecnicos 
Especializados para Apoio a Revisao da Carta Municipal do Patrim6nio Edificado 
e Paisagistico de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

0 Senhor Vereador Joao Pedro Costa nao participou na votagao e discussao da 
proposta 

Proposta n. 0 390/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Retificar a Proposta n. 0 259/2021 - Autorizactao da contratactao do emprestimo de 
medio e Iongo prazo para fazer face a despesas correntes emergentes do 
combate a pandemia COVID-19, bern como submeter a retificactao da Assembleia 
Municipal, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 391/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Saraiva) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal o apoio financeiro do Municipio de 
Lisboa as vinte e quatro Freguesias, decorrente do impacto da pandemia COVID-
19, bern como aprovar a correspondente transferencia de verba, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n. 0 392/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar) 

Aprovar a prorroga~ao do prazo de concessao de urn espa~o para a instala~ao de 
urn superrnercado no Mercado de Alvalade Norte, nos terrnos da proposta; 

~--- · ----r-·-;;~~~-r --·---~-----~~~tra -------r --·-Abs;~~~-~ 
I
I Aprovada ~otr matio~a com a 1· 13 (GPS, 21nd., -~-------------j_-~-----·---

segum e vo 89ao: i 4CDS/PP e i 1 (BE) 2 (PCP) I L I 1 PPD/PSI?)_ __ _L_ - ---- ____, 

Proposta n.0 393/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar) 

Aprovar a rninuta de acordo de coopera~ao entre o Municipio de Lisboa eo Corpo 
de Bornbeiros Militar de Santa Catarina (Cidade de Florian6polis, Estado de Santa 
Catarina, Brasil), e o respetivo Plano de Trabalho, nos terrnos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 394/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Paula 
Marques e Ricardo Veludo) 

Aprovar o realojarnento provis6rio dos arrendatarios do edificio particular sito na 
Travessa do Jordao, n. 0 21, nos terrnos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 395/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar subrneter a Assernbleia Municipal a nomea~ao do Conselho Municipal de 
Educa~ao, nos termos da proposta; 

I Aprovada por maioria com a 1.---A ~av~ Contra 
1 

Abst~n~Oes --l 
l 

. t _ ! 15 (6PS, 21nd., 1 1 

-· segum e vota9ao: __________ j_~CDS/~;~f:~:~-~~ --·--·----~-·-·-·--L~~~~~-S-D) __ j 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 396/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar a aplicayao de san9ao disciplinar, no ambito do Processo Disciplinar n.0 

74/2019 PDI, e apensos, nos termos da proposta; 

- -----·----··----·---r-----·---~ -----------r--·-------·--r------·-·--------··1 

Aprovada por escrutinio secreto ! A favor I Contra I Branco J.~bsten~oe~ __ _J 
,___ __ co_m_ a seg.~irit~ vota~ao_: __ l=~--~-~ -l- o --r_ __ ~ __ 1 __________ 1 ___ j 

Proposta n.0 397/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar a aplicayao de san9ao disciplinar, no ambito do Processo Disciplinar n.0 

18/2020 PDI, nos termos da proposta; 

Aprovada por escrutinio ~=creto l_ A i;~-or ~~ Contra ~ran-c~- Absten~oes-l 
com a seguinte vota~ao: L __ 1 ~----t 0 j _____ o__ 1 ___ j 

·-~---

Proposta n.0 398/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a cedencia de espaf:fos municipais a Associa9ao Guineenso de 
Solidariedade Social - Aguinenso, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 399/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a cedencia de espaf:fos municipais a Associayao Desportiva e Cultural 
Capoeira Beija-Fior, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n.0 400/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a celebra<;ao de contrato de delega9ao 
de competencias entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia da Penha de Francta, 
bern como aprovar a respetiva minuta de contrato, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 401/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar e submeter a Assembleia Municipal a celebra<;ao de contrato de 
delega<;ao de competencias entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia de 
Benfica, bern como aprovar a respetiva minuta de contrato, nos termos da 
proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 402/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar e submeter a Assembleia Municipal a celebra<;ao de contrato de 
delega<;ao de competencias entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia de Arroios, 
bern como aprovar a respetiva minuta de contrato, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n. 0 403/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Sara iva) 

Aprovar e submeter a Assembleia Municipal a celebractao de contrato de 
delega<;ao de competencias entre o Municipio de Lisboa e a Freguesia de Parque 
das Na<;oes, bern como aprovar a respetiva minuta de contrato, nos termos da 
proposta; 

(Adiada) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n.0 404/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a celebra9ao de contratos de 
delega9ao de competencias entre o Municipio de Lisboa e Freguesias do 
Concelho, bern como a respetiva afeta9ao de recursos financeiros e a minuta de 
contrato, no ambito das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o Ano 
Letivo 2021/2022, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n. o 405/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar os termos da colaborayao entre o Municipio de Lisboa e a Radiodifusao
Publicidade e Espetaculos, Lda., para a realiza9ao do Festival Nossa Lisboa, em 
2021, no ambito do Programa "Lisboa Protege", bern como a respetiva min uta de 
protocolo e transferencia de verba, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. 0 406/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a celebra9ao de protocolo de colabora9ao e respetiva transferencia de 
verba para a Entidade Trabalhar com os 99% Crl, tendo em vista a execu9ao do 
Projeto "Programa comunitario PMA", nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 407/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joao Paulo 
Saraiva) 

Aprovar a minuta de adenda ao Protocolo celebrado com o Institute Politecnico de 
Lisboa (IPL), que tern por objeto suportar os encargos relatives a confirma9ao de 
diagn6stico de caso suspeito de IGM positive, atraves de metoda molecular (PCR 
- Polymerase chain reaction), em Laboratories de referenda, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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• CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n. 0 408/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a celebragao de protocolo de colaboragao, com vista a realizagao do 
Festival "TODOS - Caminhada de Culturas", bern como a respetiva minuta e 
transfen3ncia de verba, nos termos da proposta 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 409/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a minuta de adenda ao Protocolo, celebrado com a Associagao 
Portuguesa dos Antiquaries - A.P.A. (APA), no ambito da Lisbon Arts and 
Antiques Fair (LAAF), tendo em vista a prorrogagao da vigencia do mesmo, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 410/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a minuta de adenda ao Protocolo celebrado entre o Municipio de Lisboa e 
a Fundagao Fair Saturday a 2 de julho de 2020, bern como a respetiva 
transferencia de verba, respeitante a comparticipagao financeira para a realizagao 
da 3.8 Edigao do Evento Fair Saturday, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 411/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Joio Paulo 
Saraiva) 

Aprovar a atribuigao aos Servigos Sociais da Camara Municipal de Lisboa da 
subvengao correspondente aos segundo e terceiro trimestres do ano de 2021 e 
respetiva trahsferencia de verba, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 412/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuic;ao de apoio financeiro a diversas entidades da area da cultura, 
no ambito do RAAML, as correspondentes minutas de contrato-programa, bern 
como a decisao de nao atribuic;ao, nos termos da proposta; 

Votada por pontos e alineas 

Ponto 1 - Alinea a) - Aprovada por unanimidade 

Ponto 1 - Alineas b ~--.--------.---------,-------. 

Aprovada por maio~a com a ! 15 (:P:~:;nd., Contra Absten~Oes J' 
segUinte votac;:ao: J 4CDS/PP, 2PCP e 0 1 (PPD/PSD) 

,___ __ , __ ·---1=B=E'-'--) _ ____,_ ______ _,_ __ 

Ponto 2 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votac;:ao: 

A favor - Contra-~ Absten~es l 
-14J~~~~~~d., I -- 2 (PCP)-~~----~-- J 

~---------------~1~P~P~D~/P~S~D~e~1=B~EJL ___ _ 

Proposta n.0 413/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a atribuic;ao de apoio financeiro a produc;ao do Documentario "Palacio da 
Leitura", bern como a min uta de protocolo a celebrar com a Zig urate & Framed -
Films, Lda., e respetiva transferencia de verba, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votac;:ao: 

Reunl3o de CAmara n .~ 176 de 17 de junho de 2021 

j A favor l Contra ~-~en~oe~ I 
i 14 (6PS, 21nd., ' 1 1 

i 1 PP6T~sS~P:1 BEj_ ______ ~ ____ _l_ _____ ~~-~~~! --·--·--' 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 414/2021 (Subscrita pela Sra. Vereadora Catarina Vaz 
Pinto) 

Aprovar a minuta de protocolo de colaboragao a celebrar com a Casacapitao
Programagao Cultural, Lda., com vista a realizagao do Projeto "Casa do Capitao 
Pop-up #2", na Cidade de Lisboa, no ambito do Programa "Lisboa Protege", bern 
como a respetiva transferencia de verba, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 415/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a minuta de protocolo de colaboragao com o lAC - lnstituto de Apoio a 
Crianga, no ambito da continuidade do Projeto Luz Verde a Crianga, e a 
transferencia de verba respetiva, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 416/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a celebragao de protocolo de colaboragao com a Associagao Portuguesa 
de Emprego Apoiado e a Fundagao Aga Khan, no ambito do Programa de Redes 
para a Empregabilidade- RedEmprega Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 417/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Jose Sa 
Fernandes) 

Aprovar a transferencia de verba para a QUERCUS - Associagao Nacional de 
Conservagao da Natureza, no ambito do Protocolo celebrado com o Municipio de 
Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 418/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

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

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 419/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuictao 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 situactao de sem-abrigo nas zonas Ocidental, Norte 
Oriental, Centro e Centro Sui, nos termos da proposta; 

- . . I A favor L Contra I Absten~oes 
Aprovada ~or ma1o'!a com a ~ (GPS, 21nd., 1 - · -f-- ---1 

segumt~~~ta~ao: _ ___ t_cos/~:E~PCP e l ___ o _____ l 1 (PPD/PSD) I 
L 

Proposta n.0 420/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar, no ambito das Deliberactoes n.0s 537/CM/2015 e 686/CM/2020, a 
transferencia de verba a favor da ADFA- Associactao dos Deficientes das Forgas 
Armadas, referente as quantias relativas ao fornecimento de agua e energia 
eletrica diretamente imputaveis ao funcionamento do CATR - Centro de 
Acolhimento Temporario de Refugiados de Lisboa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n. o 421/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuictao de apoio financeiro, no ambito do Fundo de Emergencia 
Social de Lisboa (FES)- Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos, 
ao abrigo do Regime Extraordinario de apoio, no ambito da pandemia COVID-19, 
a Entre ldades - Cooperativa de Solidariedade Social de Apoio e Protectao ao 
ldoso, CRL, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n. o 422/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores Manuel Grilo e 
Catarina Vaz Pinto) 

Aprovar a atribuiqao de apoios financeiros, no ambito do Fundo de Emergencia 
Social de Lisboa (FES)- Vertente de apoio ao Movimento Associativo Popular e 
as Associaqoes com fins altruisticos, ao abrigo do Regime Extraordinario de 
apoio, no ambito da pandemia COVID-19, parte integrante do Programa Municipal 
"Lisboa Protege", nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

0 Senhor Vereador Joao Pedro Costa nao participou na discussao e na vota9ao da 
proposta 

Proposta n. 0 423/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuiqao de apoios financeiros, no ambito do Fundo de Emergencia 
Social de Lisboa (FES)- Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos, 
ao abrigo do Regime Extraordinario de apoio no ambito da pandemia COVID-19, 
eo indeferimento, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

0 Senhor Vereador Joao Pedro Costa nao participou na discussao e na vota9ao da 
proposta 

Proposta n.0 424/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a atribuiqao de apoios financeiros a Crescer na Maior - Associaqao de 
lntervenqao Comunitaria, no ambito das Equipas de Rua Ocidental e Oriental de 
Lisboa que operam na area das vulnerabilidades, bern como as correspondentes 
minutas de contrato-programa, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Proposta n.0 425/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar os refon;:os de verba a transferir para as Freguesias de Marvila e Santa 
Clara, no ambito da execuc;ao do Fundo de Emergencia Social de Lisboa (FES)
Vertente de apoio a Agregados Familiares - Regime Extraordinario de Apoio 
Alimentar com envolvimento dos estabelecimentos de restaurac;ao local, no 
ambito da pandemia COVID 19, parte integrante do Programa Municipal "Lisboa 
Protege", nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 426/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o reforc;o de verba a transferir para as Freguesias de Alcantara, Marvila e 
Olivais, no ambito da execuc;ao do Fundo de Emergencia Social de Lisboa (FES) -
Vertente de apoio a Agregados Familiares- Regime Extraordinario de Apoio no 
ambito da pandemia COVID-19, parte integrante do Programa Municipal "Lisboa 
Protege", nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 427/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a transferencia de verbas para Agrupamentos de Escolas e Escolas nao 
agrupadas, referente a acertos de fichas de apoio, no ambito da Ac;ao Social 
Escolar- Ano Letivo 2020/2021, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votat;:ao: 

Proposta n.0 428/2021 

A favor Contra Absten~oes 

12 (6PS, 21nd., 
1 PPD/PSD, 2PCP 0 4 (CDS/PP) 

e1B=E~--~-----------~----------~ 

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar a transferencia de verbas para os Agrupamentos de Escolas, no ambito 
dos monitores de apoio as refeic;oes, Ano Letivo 2020/2021, bern como a minuta 
do respetivo acordo, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL DE LIS BOA 

Proposta n.0 429/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o indeferimento do pedido de apoio financeiro Excecional da associa<;ao 
PCI - Paramedicos de Catastrofe lnternacional- ONGD, no ambito do Fundo de 
Emergencia Social de Lisboa (FES)- Vertente de IPSS e outras entidades sem 
fins lucrativos, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votac;ao: 

I A ·;a~-or---·-1---~~~tr~------·---~-----~b;t-en~~~~----~ 

I -- - r--------~i 

I 4CDS/PP, 2PCP e 1 (PPD/PSD) . 0 I 
1 15 (6PS, 21n~., . I i 

._ __________ _i__ __ _ _ 1BEL_ . 

Proposta n. 0 430/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Aprovar o indeferimento de pedidos de apoio financeiro, ao abrigo do RAAML, 
relativos a diversas areas de interven<;ao social, nos termos da proposta; 

A favor Contra Abstenc;oes 
A provada por maioria com a -----

7 (4CDS/PP, 
seguinte votac;ao: 9 (6PS, 21nd., e 

0 1PPD/PSD e 1BE) 2PCP) -

Proposta n.0 431/2021 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo) 

Deliberar aceitar a Doa<;ao, pela MEO- Servi<;os de Comunica<;ao e Multimedia, 
S.A., de urn conjunto de servi<;os destinados aos Centros de Alojamento de 
Emergencia, criados na Cidade de Lisboa, para dar resposta a pandemia COVID-
19, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

24 
Reunl5o de Camara n.2 176 de 17 de junho de 2021 



" 

CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n. o 432/2021 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD) 

Deliberar que se promova a reposic;ao do estacionamento dedicado a residentes, 
na Travessa da Fabrica dos Pentes e Rua Artilharia 1, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 433/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a atribuic;ao de Medalha Municipal de Merito Desportivo a varias 
individualidades e entidades, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.0 2 do artigo 24.0-A do C6digo 
do Procedimento Administrative, na sua redac;ao atual, regista-se que a 
presente reuniao foi realizada por via telematica, atraves da plataforma 
"Teams". 

Nos termos do n.0 3 do arGh 57.0 po Anex~a s pra citada Lei n.0 75/2013, 
de 12 de setembro, eu, ~~ , Diretora do 
Departamento de Apoio abb Orgaos e Servic;o do Municipio, mandei lavrar. 

Pac;os do Concelho, em 17 de junho de 2021 
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