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ASSEMBLEIA MUNICII’AL
CISBOA

Sessão Ordinária iniciada em
26 de novembro de 2013
4•~ Reunião 7 de janeiro de 2014
-

ATA EM MINUTA
Nos termos do disposto nos n.°s 3 e 4 do artigo 57.° da Lei n.° 75/20 13, de 12 de
setembro, do estipulado nos n.°s 3 e 4 do artigo 27.° do Código do Procedimento
AdwinistTativo e, ainda, do disposto nos n.°s 3 e 4 do artigo 71° do Regimento da
Assembleia, deliberou a Assembleia Municipal de Lisboa aprovar em minuta a acta e
o texto das deliberações tomadas na reunião de 7 de janeiro de 2014, e a seguir
discriminadas, constituindo o presente documento, bem como os originais das
referidas propostas, a ata em minuta:

Voto de Pesar

(Subscrito pela Mesa, pelos Grupos
Deputados Municipais Independentes)

Municipais

e

“Eusébio da Silva Ferreira”

(Aprovado por Unanimidade e Aclamação)
Informaçãõ Escri!a

(Presidente da Câmara Municipal de Lisboa)

Apreciação da “Informação Escrita” do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa acerca da
atividade municipal, feita nos termos do disposto na alínea c) do n.° 2 do art.° 25.0 da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

Apreciada.
lkoposta u.° 876I2O1~

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)

Deliberar sobre a transmissão, a título gratuito, à Associação dos Bombeiros Voluntários de
Lisboa (ABVL) da parcela de terreno com a área de 3.000m2, sita na Rua da António
Dacosta, na Alta do Lumiar, em cumprimento de termo de transacção judicial, de 5 de junho
de 1998, no âmbito do processo n.° 419/95, 1° Juízo Cível de Lisboa, P Secção, nos termos
da proposta, ao abrigo da alínea 1) ck n.° 1 do artigo 25.0 da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro.

(Aprovada por Unanimidade)
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Proposta n.° 877/2013

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)

Deliberar sobre a Proposta n.° 708/2013, reenviada pela Proposta n.° 877/2013, relativa à
aquisição do prédio urbano sito na Rua José Dias Coelho n.°s 27 e 29, tornejando para a
Calçada da Tapada n.°s 35 e 37, aprovada em Reunião de Câmara durante o mandato
transacto, nos termos da proposta, ao abrigo da alínea z) do n.° 1 do artigo 25.0 da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

—

(Aprovada por Maioria com a seguinte votação:Favor —PS/ PCP/ PEV/ PAN!
PNPN/ 4 IND e Presidente da AML
Contra-PSD
Abstenções- BE/ CDS-PP/
MPT)
-

-

—

Proposta n.° 920/2013

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)

Deliberar sobre a Proposta n.° 337/2013, reenviada pela Proposta n.° 920/2013, relativa ao
lançamento de uma Hasta Pública para a alienação dos três futuros lotes a constituir na Rua
Inâcio Pardelhas Sanchez, no Bairro da Liberdade, no âmbito da Operação de
Reparcelamento, aprovada em Reunião de Câmara durante o mandato transacto, nos termos
da proposta, ao abrigo da alínea i) do ii.° 1 do artigo 25.0 da Lei ti.0 75/2013, de 12 de
(Aprovada por Maioria com a seguinte votação: Favor
PS! PAN! PNPN
Contra PSD/ PCP/ BE/ CDS-PP! PEV/MPT Abstenções- 4 IND e Presidente
da AML /2 DM PS)
—

-

—

Proposta n.° 921/2013

-

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)

Deliberar sobre a Proposta n.° 635/2013, reenviada Proposta n.° 921/2013, relativa à
constituição de um direito de superficie sobre parcelas de terreno municipal, sitas na Quinta
Marquês de Abrantes, a favor do Clube Oriental de Lisboa, bem como à desafetação do
domínio público para o domínio privado, de duas parcelas de terreno, sitas na Azinhaga dos
Mflnetes, aprovada em Reunião de Câmara durante o mandato transacto, nos termos da
proposta, ao abrigo das alíneas z) e q) do n.° 1 ck artigo 25.0 da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro.

—

—

(Aprovada por Unanimidade)
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Nos termos do n.° 3 do arL° 57.° da supra citada Lei n.° 75/20 13 de 12 de
setembro, e da alí e b) do art° 21.0 do Regimento da Assembleia Municipal de
f
Lisboa, eu
Ct~
Chefe do Gabinete de Apoio a
Assembleia Municipal, a elab rei e ~ubscrevi.
-~“

,

Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por encenada esta sessão às dezanove
horas.
Sala das reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, em sete de janeiro de
dois mil e catorze.
A Presidente

Helena Roseta
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