til ()

ASSEMBLEIA MI]MCWÂL
LISBOA

Sessão Ordinária iniciada em
26 de novembro de 2013
2.8 Reunião 16 de dezembro de 2013
-

ATA EM MINUTA
Nos termos do disposto nos n.°s 3 e 4 do ai-ligo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, do estipulado nos n.°s 3 e 4 do artigo 27.° do Código do Procedimento
Administrativo e, ainda, do disposto nos n.°s 3 e 4 do artigo 72.° do Regimento da
Assembleia, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa aprovar em minuta a acta e
o texto da deliberação tomada na reunião de 16 de dezembro de 2013, a seguir
discriminada, constituindo o presente documento, bem como os originais da referida
proposta em anexo, a ata em minuta:

Proposta

n.°

870/2013 (Subscrita pelo Sr. Vice-Presidente Fernando Medina)

Deliberar sobre: 1) Grandes Opções do Plano 2014-2017 e Orçamento para 2014; 2)
pedido de autorização prévia à assunção de compromissos plurianuais; 3) Mapa de
Pessoal do Município; 4) Tabela de Taxas a vigorar para 2014; tudo nos termos da
Proposta, ao abrigo das alíneas a), b), c) e o) do ti.0 1 do artigo 25° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, e da alínea c) do n.° 1 do artigo 6. °da Lei ti. 0.8/2012, de
21 de fevereiro conjugada com o artigo 12.0 do Decreto-Lei n.° 1271/201Z de 21 de
junho.

Deliberada por Pontos:
Pontos 1-3-4
Aprovados por Maioria com a seguinte votação : Favor- PS! PNPN/ PAN!
4 IND Votos Contra- PCP! BEl PEV Abstenções- PSD/ CDS-PP/ MPT )
-

—

Ponto 2
Aprovado por Maioria com a seguinte votação: Favor: PSI PNPN! PAN!
4UN1) Abstenções PSD! PCPI BEl CDS-PP! PEV! MPT)
-

—

Todos os restantes pontos da “Ordem de Trabalhos” transitaram para a Reunião
do dia 17 de dezembro de 2013.
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Nos termos do 11.0 3 do art.° 57.° da supra citada Lei n.° 75/2013 de 12 de
setembro, e da alínea b) do art.° 21.0 do Regimento da Assembleia Municipal de
Lisboa, eu
~ .° Secretário da Mesa
da Asse
eia Municipal de Lisbo ; a ubserevi.
—

-

Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por enceifada esta sessão ás dezanove
horas e dez minutos.
Sala das reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, em dezasseis de
dezembro de dois mil e treze.
A Presidente
11.0.1

e~

Helena Roseta
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