
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 redagao 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 de 12 de outubro de 2022, 

os votos de saudagao e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presents 

documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta: 

Voto de SaudalfaO n.0 81/2022 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PS) 

Aprovar o Voto de Saud a gao aos 100 a nos da primeira travessia aerea do Atlantica 
Sui, nos termos do voto; 

A favor Contra 
Aprovado por maioria ! 1ii (3ppj)jp§o.. ······ +······························· ·· ······························· ······ · +···· ·································································· 

com a seguinte 
vota9ao: 

2CDS/PP, 21nd.NTL, 
SPS, 2PCP, 1L e 1Ver. 0 1 (BE) 

Voto de SaudalfaO n.0 82/2022 (Subscrito pelos Srs. Vereadores do PS) 

Aprovar o Voto de Saudagao ao EuroPride 2025, nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Voto de Saudalfao n.0 83/2022 (Subscrito pelo Sr. Vereador do Livre) 

Aprovar o Voto de Saudagao "Lisboa, cidade anfitria do EuroPride 2025", nos 
termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 598/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a 22.a Alteragao Orgamental de 2022, nos termos da proposta; 

' Aprovada por maioria 
com a seguinte 

votagao: 

A favor 
. ············· · 7(3i>i>oii>so: 
l 2CDSIPP e 21nd.NTL 

Contra 

3 (2PCP e 1 BE) 

Absten!(oes 

7 (5PS, 1L e 1Ver . 
....... f'llllllll\llllrqiJE!~) 

Proposta n.0 599/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a aquisigao de uma parcela de terrene sita no Parque de Santa Gertrudes, 
com a area de 564,00m2, propriedade da Fundagao Calouste Gulbenkian, para a 
requalificagao do espago publico da Rua Marques da Fronteira, nos termos da 
proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 600/2022 (Subscrita 
Anacoreta 
Roseta) 

pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Correia e pela Sra. Vereadora Filipa 

Aprovar a revogagao da decisao que determinou a rejeigao da alienagao de dais 
fogos municipais abrangidos pela Proposta n. 0 37/2022, e aprovar a respetiva 
alienagao, nos termos da proposta; 

Votada por alineas: 

A linea 

2 (PCP) 

, AlinE! a !)) ......................... . 
A favor Contra 

Rejeitada com a : ....................................................... : 
Absten!(oes 

seguinte votagao: 7 (3PPDIPSD, 8 (5PS, 1L, 1BE e 
.......... ! ?l::[l~lf'f'E! ?lllcl,ti!IL,Jj 1Yer ... Paula.Marques} I 

2 (PCP) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

Proposta n.0 601/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a desafetayao do dominic publico 
municipal para afetayao ao dominic privado do Municipio de uma parcela de terrene 
com a area de 1.127,20m2, sita na Rua Prista Monteiro, per necessaria a 
regularizayao da situayao cadastral e registral da Escola Basica Prista Monteiro, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia das Senhoras Vereadoras Joana Almeida, Filipa Roseta, lnes Drummond e do 
Senhor Vereador Joao Ferreira nesta vota~tao. 

Proposta n.0 602/2022 (Subscrita pelo 
Anacoreta Correia 
Almeida) 

Sr. Vice-Presidente Filipe 
e pela Sra. Vereadora Joana 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a desafetayao do dominic publico 
municipal para afetayao ao dominic privado do Municipio de urn antigo troyo de via 
publica com a area de 535,00m2 , sito a Rua Antonio Gonyalves, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia das Senhoras Vereadoras Joana Almeida, Filipa Roseta, lnes Drummond e do 
Senhor Vereador Joao Ferreira nesta votal(ao. 

Proposta n.0 603/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a desafetayao do dominic publico 
municipal para afetayao ao dominic privado do Municipio de uma parcela de terrene 
com a area de 15,10m2 , sita na Pra<;a David Leandro Silva, 28, Rua Fernando 
Palha, n. 0s 1-23, e Rua Z6firno Pedroso, n°s 29-33 e 67-73, bem como a sua 
subsequente alienayao em complemento de lote, nos termos da proposta; 

A provada por maioria A favor Contra Absten~oes 

com a seguinte 10~~ ~ .. '_SD_,_ 3 (1PCP, 1L e 1Ver. votagi\o: 2CDS/PP, 21nd.NTL e 1 (BE) Paula Marques) 4PS) 

Ausencia das Senhoras Vereadoras Filipa Roseta, lnes Drummond e do Senhor Vereador 
Joao Ferreira nesta votagao. 
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Proposta n.0 184/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar submeter a Assembleia Municipal a aliena<;:ao da nua propriedade do predio 
cedido em direito de superffcie a sociedade por quotas denominada Cfrculo de 
Leitores, Lda., ora Cfrculo de Leitores, S.A., nos termos da proposta; 

·····~-~-~~~~~~---~~~;;;~;~~i~T ... 
com a seguinte · 

votac;:ao: 

! 
...... ----- ~ ....... 7(3i>i>Dii>sD; . 3(1L;16Ee1ver: 

............. L ?C::[)!:ili'F' ll ?lnd.r.ITL,) J .......... J>allllll\llarqul!s) 

A favor Contra Absten!;Cies 

6 (4PS e 2PCP) ! 

Ausencia do Senhor Vereador Antonio Serzedelo nesta vota<;;ao. 

Proposta n.0 604/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Ratificar os atos praticados pelo Senhor Presidente referentes a aprova<;:ao da 
decisao de contratar, da autoriza<;;ao da despesa, da aprova<;:ao da escolha do 
procedimento por ajuste direto em fun<;:ao de criterios materiais com fundamento na 
alinea c) do n.0 1 do artigo 24° do C6digo dos Contratos Publicos, da aprova<;:ao 
das respetivas pe<;:as e da aprova<;:ao da eficacia retroativa dos efeitos do contrato, 
para "Fornecimento de energia eletrica a instala<;:oes do Municipio de Lisboa, em 
media tensao (MT)" - Processo n. 0 44/ADCM/DA/DCP/2022, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Pedro Simas e da Senhora Vereadora lnes Drummond 
nesta vota<;;ao. 

Proposta n.0 605/2022 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Filipe 
Anacoreta Correia) 

Aprovar a decisao de contratar e de adjudicar, incluindo a autoriza<;:ao da despesa, 
bern como aprova<;:ao da minuta do contrato do procedimento para a "Aquisi<;:ao dos 
Servi<;:os Postais" (Processo n.0 46/CE/DA/DCP/2022), ao abrigo do n.0 1 do artigo 
5. 0 do C6digo dos Contratos Publicos (contrata<;:ao exclufda) e submeter a 
Assembleia Municipal a autoriza<;:ao para a assun<;:ao de compromissos plurianuais 
e respetiva reparti<;:ao de encargos para os anos de 2022 e 2023, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Pedro Simas e da Senhora Vereadora lnes Drummond 
nesta vota<;;ao. 
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CAMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

Proposta n.0 606/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar indeferir o Recurso Hierarquico e confirmar a decisao recorrida no ambito 
do processo n.0 445/RLU/2020, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 607/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar indeferir o Recurso Administrative Especial e confirmar a decisao recorrida 
no ambito do processo n° 2009/EDI/2019, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 608/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar indeferir o Recurso Administrative e confirmar a decisao recorrida no 
ambito do processo n.0 e-EDI/2021/349, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 609/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar indeferir o pedido de autorizagao excecional de registo de alojamento local 
da fragao habitacional localizada no 1 ° andar Frente do im6vel situ ado na Pra<;:a 
dos Restauradores n° 13, constante do Processo n° 5106/EXP/2021, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 610/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar o projeto de arquitetura da obra de altera<;:ao e ampliagao a realizar no 
predio sito na Rua Possid6nio da Silva, 19-33 (Vila do Tijolo), 35-35A, na freguesia 
da Estrela, constante do Processo n° 525/EDI/2020, nos termos da proposta; 

. . ........................ . 

~ Aprovada par maioria [ A favor 
· com a seguinte · 1o (2i:>i:>bii:>sb; 

votagao: 1CDS/PP, 21nd.NTL, 

······· 5f'§l 

Contra 

1 (l) 

Absten!foes 

j 4 (2PCP, 1 BEe 1Ver. 
· Paula Marques) 

Ausencia do Senhor Presidents em Exercfcio Filipe Anacoreta Correia e do Senhor 
Vereador Pedro Simas nesta votagao. 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 611/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar, a homologac;:ao de parecer favoravel condicionado de pedido de 
informac;:ao previa para viabilidade de obras de alterac;:ao com ampliac;:ao a realizar 
no predio sito na Avenida Jose Malhoa n°s 27-27C, tornejando para o n° 382 da 
Rua de Campolide, da Freguesia de Campolide, que constitui o Processo n. 0 

1665/EDI/2019, nos termos da proposta; 

Aprovada por maioria 
A favor Contra Abstencoes 

com a seguinte 12 \"rru/PSD, 3 (1PCP, 1BE e 1Ver. 
vota<;:ao: 2CDS/PP, 21nd.NTL e 1 (L) 

SPS) Paula Marques) 
........ 

Ausencia do Senhor Vereador Jorge Alves nesta vota.;:ao. 

Proposta n.0 612/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida) 

Aprovar indeferir o Recurso Administrative Especial e confirmar a decisao recorrida 
no ambito do processo n° 2023/EDI/2019, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Jorge Alves nesta vota<;:ao. 

Proposta n.0 613/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Deliberar, aprovando, A decisao de contratar da Empreitada n.0 2/DMMC/DS/2022-
"EXECUyAO DE OBRAS PRIORITARIAS E URGENTES DE CONSERVAc;:Ao DA 
REDE DE DRENAGEM DO MUNICIPIO DE LISBOA" - Processo n.0 

03/CP/DGES/ND/22, com recurso a urn concurso publico, as pec;:as do 
procedimento, a despesa, a designac;:ao do Juri do procedimento e do Gestor do 
contrato, e, ainda, submeter a Assembleia Municipal a aprovac;:ao a repartic;:ao de 
encargos com a consequente aprovac;:ao da assunc;:ao do compromisso plurianual, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 614/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Deliberar, aprovando, a decisao de contratar da Empreitada n° 29/DMMC/DS/2020 
- "Reabilitagao lnterna de Coletores por Encamisamento no Municipio de Lisboa" -
05/CPI/DGES/ND/2020, com recurso ao concurso publico com publicidade 
internacional, as pegas do procedimento, a despesa, a designa<;:ao do Juri do 
procedimento e do Gestor do contrato, e, ainda, submeter a Assembleia Municipal 
a aprova<;:ao a repartigao de encargos com a consequente aprova<;:ao da assungao 
do compromisso plurianual, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 615/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Aprovar a ratificagao da composi<;:ao do juri no ambito da decisao de adjudicagao 
da Empreitada n° E13/21/DPCEV/DEV/DMAEVCE- "Corredor Periferico- Parque 
da Encosta do Oliva! Percurso dos Alcoutins" Processo n. 0 

0031/CP/DGES/ND/2021 bem como a ratificagao de todos os atos processados 
pelo membra do juri, nos termos da presente proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 616/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e 
pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Deliberar, aprovando as 1a e 2" modificag6es objetivas do contrato da Empreitada 
n. 0 6/2019/DMAEVCE/DGC - "AL TERAQAO E RECUPERAQAO DO EDIFiCIO 
ECUMENICO DO CEMITERIO DE CARNIDE" a despesa associada e as 
correspondentes minutas dos contratos a celebrar com o contraente privado, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 617/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

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

28/DMMC/DHM/DPH/2019 - EMPREITADA DE EDIFICAQAO COLECTIVA -
REABILITAQAO URBANA DA ZONA DE ALVENARIAS DO BAIRRO DA 
BOAVISTA" e a correspondente minuta de contrato a celebrar com o contraente 
privado, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 618/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta) 

Deliberar a Aprovacao das Normas do Programa de Atribuicao de Espacos Nao 
Habitacionais em Bairros Municipais para fins Comerciais, Sociais, Desportivos, 
Culturais e Recreativos, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 619/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a minuta de protocolo, no ambito do Projeto «Lisboa Romana: Felicitas 
lulia Olisipo», bern como a respetiva transferencia de verba, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 620/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar a transferencia de verba para agrupamentos de escolas e escolas nao 
agrupadas, no ambito da Acao Social Escolar, para o ano letivo 2022/2023, e 
submeter a Assembleia Municipal a assuncao dos encargos plurianuais e a 
reparticao de encargos, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausemcia da Senhora Vereadora Filipa Roseta nesta vota9ao. 

Proposta n.0 621/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar OS valores finais destinados a execucao das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no ano letivo 2021/2022, a restituicao de montantes pagos as 
Freguesias, bern como a transferencia de verbas referente a terceira prestacao, 
nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia da Senhora Vereadora Filipa Roseta nesta vota9ao. 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 622/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Diogo Moura) 

Aprovar os valores finais destinados a execu9ao das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no ana letivo 2021/2022, a restitui9ao de montantes pagos as Entidades, 
bem como a transferencia de verbas referente a terceira prestayao, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia da Senhora Vereadora Filipa Roseta nesta vota<;:ao. 

Proposta n.0 623/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Submeter a aprovayao da Camara Municipal a autorizac;:ao para o ano de 2022 a 
transferencia de verba de 106.824,00 EUR para a Junta de Freguesia de Alvalade, 
nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 624/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar a atribui9ao de apoio financeiro e nao financeiro a 8 (oito) entidades do 
movimento associative com vista a organizavao de eventos desportivos de ambito 
nacional e internacional em 2022, nos termos do RAAML e a 1 (um) evento 
desportivo internacional, declarado de interesse publico, bem como aprovar a 
correlativa minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo e de 
Acordo de Tratamento de Dados, nos termos da proposta; 

Votada por pontos: 

Ponto I. Numero 8 .................................................................. " 

Aprovado por maioria l A favor Contra Absten<;oes 

com a seguinte ' 16(3PPDiPSD, 
vota<;:ao: 2CDS/PP, 21nd.NTL, 

.l .... ~.I'.!> .•. ?.I'.C::.I' .• 11, 1! .. 1 ... ~.1::1. .... 
0 1 1 (Ver. Paula Marques) I 

. ................................ L ....... , .... . 

Restantes Pontos e numeros: 

(Aprovados por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

Proposta n.0 625/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar a atribui<;:ao de apoio financeiro e nao financeiro a Podium Event's S.A. 
com vista a organiza<;:ao, em 2022, da Grande Partida da 83.• Volta a Portugal em 
Bicicleta na cidade de Lisboa realizada a 4 de agosto de 2022, nos termos da 
proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 626/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Deliberar aceitar a doa<;:ao sem contrapartidas, entregue pela Worten -
Equipamentos Para 0 Lar S.A, ao Centro de Acolhimento Temporario de 
Refugiados CATR., nos termos da proposta 

(Adiada) 

Proposta n.0 627/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar a atribui<;:ao de apoio financeiro a Crescer na Maior - Associa<;:ao de 
lnterven<;:ao Comunitaria, para execu<;:ao de projeto no ambito do Modelo Housing 
First para pessoas em situa<;:ao sem abrigo, preferencialmente com problemas de 
dependencias, ao abrigo do Plano Municipal para a Pessoa em Situa<;:ao de Sem 
Abrigo 2019-2023, nos termos da proposta; 

(Adiada) 

Proposta n.0 628/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Laurinda Alves) 

Aprovar a atribui<;:ao de apoio financeiro a Associa<;:ao Para o Estudo e lntegra<;:ao 
Psicossocial (AEIPS), para execu<;:ao de projeto no ambito do Modelo Housing First 
para pessoas em situa<;:ao sem abrigo, preferencialmente com problemas de saOde 
mental, ao abrigo do Plano Municipal para a Pessoa em Situa<;:ao de Sem Abrigo 
2019-2023, nos termos da proposta; 

(Adiada) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 629/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PS) 

Aprovar o Apoio do Municipio de Lisboa ao Sector do Taxi, nos termos da proposta; 

Votada por pontos: 

Ponto 1. 

A favor Contra Absten!(oes 
Aprovado por maioria 16(3iiiiD/iisD, 

com a seguinte 2CDS/PP, 21nd.NTL, 
votagao: , 

5PS, 2PCP, 1L e 1Ver. 1 

0 1 (BE) 

. .. .. . ... ... . . ... . . .... Paula l\lliirqiJE!!>J · 

Restantes Pontes: 

(Aprovados por unanimidade) 

Proposta n.0 630/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PS) 

Aprovar a promoc;;ao do Transporte Publico de Passageiros e Mercadorias na cidade 
de Lisboa - criac;;ao de condic;;oes de funcionamento mais sustentaveis e justas, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Proposta n.0 631/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP, do 
LIVRE e pela Sr". Vereadora do BE) 

Aprovar fomentar a utilizac;;ao da bicicleta na Cidade de Lisboa, nos termos da 
proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LISBOA 

Proposta n.0 631-A/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador do Livre e pela Sr". 
Vereadora do BE) 

Aprovar a alteragao a proposta "Fomentar a utilizagao da bicicleta na Cidade de 
Lisboa", nos termos da proposta; 

(Votada por pontos) 

Ponto 3: 

Rejeitado com a 
seguinte votac;:ao: 

Ponto 6: 

Aprovado por maioria 
com a seguinte 

votac;:ao: 

Restantes pontos: 

A favor Contra 

9 (3PPD/PSD, , 
: B (SPS, 1 L, 1 BE e . 2CDS/PP 21 d NTL ' 
I 1Ver. Paula Marques) : ' n · e : ...... 2f>C:f'J . 

A favor Contra 

2cb~~~1P, 21nd.NTL, 
SPS, 1L, 1BE e 1Ver. 

0 

Pitula ••· ;) 

(Aprovados por unanimidade) 

Abstencoes 

0 

Abstencoes 

2 (PCP) 

Proposta n.0 631-8/2022 (Subscrita pelo Sr. Vereador Angelo Pereira) 

Aprovar a alteragao a proposta "Fomentar a utilizagao da bicicleta na Cidade de 
Lisboa", nos termos da proposta; 

(Retirada pelo proponente) 

Proposta n.0 632/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar o Plano Urbano para a Avenida Almirante Reis, nos termos da proposta; 

(Adiada) 
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CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Proposta n.0 633/2022 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP) 

Aprovar condit;:oes de habitabilidade do Bairro das Amendoeiras e do Bairro do 
Condado em Marvila, nos termos da proposta; 

Votada por pontos: 

Pontos 1 a 3: 

Rejeitados com a A favor Contra Absten~;oes 

seguinte vota<;:ao: 4 (2PCP, 1L e 1BE) 5 (PS) 
'· 

~"n~);;'o' e ?'""~NTL) 

Pontos 4 e 5: 

Absten!;oes 

0 

Ponto 6: 

(Aprovado por unanimidade) 

A Senhora Vereadora Paula Marques nao participou na discussao nem na vota<;:ao da 
proposta. 

Proposta n.0 634/2022 (Subscrita pela Sr". Vereadora do BE) 

Aprovar o Programa Municipal de Mediadores Municipais lnterculturais, nos termos 
da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia do Senhor Vereador Angelo Pereira e do Senhor Vereador Andre Couto nesta 
vota<;:ao. 
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Proposta n.0 635/2022 (Subscrita pela Sr". Vereadora do BE) 

Aprovar a garantia do cumprimento da Lei de Bases de Habitagao e suspensao dos 
despejos em caso de falta de alternativa habitacional ou outra razao social 
imperiosa, nos termos da proposta; 

Votada por pontos: 

Ponto 1) 1): 

Aprovado por maioria : co '" "'. ·A·~"'fa"v"'o·····r···c·c·· ·ceo cc·+······················ ··············C·······o·······"·······t····r····a····························· . ; ............................. A.bsten!(o····e······s····················· : 
com a seguinte 

votas;ao: e 1Ver. Paula 

Ponto 1) 2): 

A favor 
Rejeitado com a 
seguinte votas;ao: 5 (2PCP, 1L, 1BE e 

1Ver. Paula Marques) 

Ponto 2): 

Aprovado por maioria A favor 

com a seguinte i 9 (4PS: 2PC~, 1 ~· 1 BE 
votas;ao: e 1Ver. Paula 

6(2PPD/PSD, 
2CDS/PP e 21nd.NTL) 

Contra 

10 (2PPD/PSD, 
2CDS/PP, 21nd.NTL, 

Contra 

6(2PPD/PSD, 
2CDS/PP e 21nd.NTL) 

0 

......................... 

Absten!(oes 

0 
.................. 

Absten!(oes 
..................... 

0 

Ausencia do Senhor Vereador Angelo Pereira e do Senhor Vereador Andre Couto nesta 
votas;ao. 

Proposta n.0 636/2022 (Subscrita pela Sr". Vereadora do BE) 

Aprovar criar o Programa Municipal de Apoio a Estudantes Universitarios 
Deslocados- Viva a Republica!, nos termos da proposta; 

(Adiada) 
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Proposta n.0 637/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a elaboragao de urn Plano Local de lnclusao da Comunidade Cigana, nos 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia da Senhora Vereadora Filipa Roseta, do Senhor Vereador Angelo Pereira, da 
Senhora Vereadora Calia Rosas e do Senhor Vereador Andre Couto nesta votagao. 

Proposta n.0 638/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques) 

Aprovar a candidatura ao Plano de Recuperagao e Resiliencia (PRR) - Respostas 
Sociais para Requalificagao e alargamento da rede de equipamentos e respostas 
sociais, nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Ausencia da Senhora Vereadora Filipa Roseta, do Senhor Vereador Angelo Pereira, da 
Senhora Vereadora Calia Rosas e do Senhor Vereador Andre Couto nesta votagao. 

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.0 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". 

NoWmos(Cjo n° 3 ~o Art. 57° da pra citada Lei n° 75/2013, de 12 de setembro 
eu,_~~~ ~ Diretora do Departamento de Apoio aos 
6rgaos e Serv1gos do Municfp" mandei lavrar. 

Pagos do Concelho, 12 de outubro de 2022 

0 Presidente Em Exercicio 

4~~L 
Filipe Anacoreta Correia 
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