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ÃSSIH4BLEIA MUNICIPAL
LISBOA

AVISO
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
NA SESSÃO EXTRAO1{IMNÁRL4 DE 15 DE JULHO DE 2014

LOCAL E HORA DAS INSCRICÕES
Avisam-se os interessados que, nos termos e para os efeitos previstos no n.° 5 do
artigo 83.° e no artigo 86.° do novo Regimento, a Sessão desta Assembleia
Municipal de Lisboa, irá realizar-se no dia 15 de Julho (Terça-feira), na sua Sede
—

Av.a de Roma n° 14-L, e terá o seu início às 15h00 horas, sendo aberta à

participação do público.
As inscrições poderão ser feitas no dia 14 de Julho (2.~’ feira):
•

Das 9:30h às 13:00h presencialmente na sede da Assembleia Municipal;

•

Das 10:00h às 13:OOh, on-line, em http://debaterlisboa.am-lisboa.yt;

•

Se no dia 15 de Julho o número de inscrições não atingir o limite de 5, é
aberto novo período de inscrições presenciais entre as 14:00 e as 15:OOh ou
até esgotar o limite de inscrições.

Assembleia Municipal de Lisboa, em 9 de Julho de 2014.
A Presidente

~ Owttt
Helena Roseta
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20.a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do n° 1 do artigo 37°, dos números 1 a 4 do artigo 42° e do número 2 do artigo 44° do
Regimento da Assembleia Municipal, convoco uma Sessão Extraordinária da Assembleia
Municipal para dia 15 de julho de 2014, às 15h00, nas instalações da Assembleia, sita na Av. de
Roma n° 14 L Lisboa, com a Ordem do Dia abaixo indicada.
-

A Sessão tem período de intervenção aberto ao público (15m) no início dos trabalhos, ao
abrigo do disposto no n° 1 do artigo 83° e em prejuízo do n° 5 do artigo 42° do Regimento.

Ordem do Dia

1.

Proposta 278/CM/2014

Apreciar o 1.° Relatório de Monitorização do Processo da
Reforma Administrativa de Lisboa ao abrigo da alínea k)
do n.° 2 do artigo 25.0 do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, em anexo i à Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro; 2
vezes a grelha base 68 minutos.
—

.

2.

Proposta 318/CM/2014

Pareceres da P e ? Comissões Permanentes

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de
compromissos plurianuais para os anos económicos de
2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do
Concurso n.° 056AQ18A12014
Aquisição de serviços de
manutenção e trabalhos de reabilitação de espaços verdes
para o Parque Florestal de Monsanto Zona 8A, nos termos
do ponto 4 da parte deliberativa da proposta e ao abrigo do
disposto na alínea c) do n. ° 1 do artigo 6. 0 da Lei n.° 8/2012,
de 21 de Fevereiro; debate conjunto com as propostas 319 a
323/CM/2014; grelha base 34 minutos.
—

-

—
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3.

Proposta 319/CM/2014

Parecer da 4” Comissão Permanente

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de
compromissos plurianuais para os anos económicos de
2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do
Concurso n.° 057AQ/8B/2014
Aquisição de serviços de
manutenção e trabalhos de reabilitação de espaços verdes
para o Parque Florestal de Monsanto Zona 8B, nos termos
do ponto 4 da parte deliberativa da proposta e ao abrigo do
disposto na alínea c) do n.° 1 do artigo 6. ° da Lei n.° 8/2012,
de 21 de Fevereiro; debate conjunto com as propostas 318 e
320 a 323/CM/2014; grelha base 34 minutos.
—

-

—

•

4.

Proposta 320/CM/2014

Parecer da 4” Comissão Permanente

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de
compromissos plurianuais para os anos económicos de
2014, 2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do
Concurso n~ 058AQ/8C/2014
Aquisição de serviços de
manutenção de espaços verdes para o Parque Florestal de
Monsanto Zona 8C, nos termos da proposta e ao abrigo do
disposto na alínea c) do n.° 1 do artigo 6.0 da Lei n. 0 8/2012,
de 21 de Fevereiro; debate conjunto com as propostas 318,
319 e 321 a 323/CM/2014; grelha base 34 minutos.
—

-

—

•
5.

Proposta 321/CM/2014

Parecer da 4” Comissão Permanente

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de
compromissos plurianuais para os anos económicos de
2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do
Concurso n.° 059AQ/8D/2014
Aquisição de serviços de
manutenção e trabalhos de reabilitação de espaços verdes
para o Parque Florestal de Monsanto Zona 8D, nos termos
do ponto 4 da parte deliberativa da proposta e ao abrigo do
disposto na alínea c) do n. 0 1 do artigo 6.0 da Lei n.° 8/2012,
de 21 de Fevereiro; debate conjunto com as propostas 318 a
320, 322 e 323/CM/2014; grelha base 34 minutos.
—

-

—
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6.

Proposta 322/CM/20l4

Parecer da 43 Comissão Permanente

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de
compromissos plurianuais para os anos económicos de
2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do
Concurso n.° O6O/AQ/8E/2014
Aquisição de serviços dc
manutenção e trabalhos de reabilitação de espaços verdes
para o Parque Florestal de Mousanto Zona 8E, nos tenwis
do ponto 4 da parte deliberativa da proposta e ao abrigo do
disposto na alínea c) do n.° 1 do artigo 6.0 da Lei n. ° 78/2012,
de 21 de Fevereiro; debate conjunto com as propostas 318 a
321 e 323/CM/2014; grelha base 34 minutos.
—

-

—

•

7.

Proposta 323/CM/2014

Parecer da 43 Comissão Permanente

Apreciar o pedido de autorização prévia da assunção de
compromissos plurianuais para os anos económicos de
2015, 2016 e 2017, relativamente ao procedimento do
Concurso n.° O6IAQ/8F/2014
Aquisição de serviços de
manutenção e trabalhos de reabilitação de espaços verdes para
o Parque Florestal de Monsanto Zona XF, nos termos do
ponto 4 da parte deliberativa da proposta e ao abrigo do
disposto na alínea c) do n°1 do artigo 6.0 da Lei n.° 78/2012,
de 21 de Fevereiro; debate conjunto com as propostas 318 a
322/CM/2014 ; grelha base 34 minutos.
—

-

—

•

Parecer da 43 Comissão Permanente

8. Perguntas à Câmara Municipal, segundo os números 1 a 4 do artigo 42° do Regimento, de
acordo com os temas indicados pelos Grupos Municipal e pelos Deputados Independentes, em
anexo; grelha 1, limite máximo 4 vezes a grelha do PÁOD —4horas.
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Anexo 1

—

Temas das perguntas à Câmara Municipal

Assembleia Municipal de Lisboa, 9 de julho de 2014

A Presidente

Helena Roseta
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Anexo 1 da Convocatória da 35! reunião
20! Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal
15 de julho de 2014, 15.00
1. Temas das perguntas à Câmara Municipal indicados pelos Grupos Municipais e
pelos Deputados Independentes:
p5
Reforma Administrativa da Cidade; Obras Municipais
PSD
Trânsito (Segurança rodoviária na Freguesia do Lumiar); Espaço Público (Freguesia do Lumiar);
Cultura (Património convento de Santa Joana Princesa! Parque Mayer); Transferência de
competências para as freguesias (Protocolos); Obras pendentes na cidade (Caleidoscópio /
Panorâmico de Monsanto /Avenida Ribeira das Naus); Urbanismo
—

Espaços Verdes e Espaço Público; Habitação e Reabilitação Urbana; Mobilidade, Transportes e
Estacionamento; Saúde; Educação
BE
Situação económica da CML
cDS-PP
Mobilidade; Espaço Público; Espaços Verdes; Obras Municipais
PEV
Eficiência energética
MPT
Não indicou temas
PAN
Pedidos de esclarecimento não respondidos até à data; Plano de emergência municipal PAPER;
12 Plano Municipal contra a violência doméstica e de género

PN PN
Espaços Verdes; Educação
Deputados Independentes
Descentralização de meios e competências para as Freguesias de Lisboa
2. Formato da parte da sessão dedicada às perguntas à Câmara
De acordo com o que foi consensualizado na reunião da Conferência de Representantes de 31
de Março de 2014, que antecedeu a anterior sessão de perguntas à Câmara que teve lugar em
ide Abril de 2014, o formato da parte da sessão relativa às perguntas à Câmara será o
seguinte:
• Cada deputado fará a pergunta ou perguntas, seguindo-se de imediato a resposta da
Câmara;
• Havendo mais do que um deputado do mesmo grupo municipal ou do conjunto dos
deputados independentes inscrito, haverá uma segunda ronda de intervenções;
• Caso a Câmara não tenha tempo para responder a todas as questões colocadas, a Mesa
negociará a cedência de tempo com os grupos municipais ou deputados independentes que
dele disponham;
• Se um deputado pretender repetir a pergunta, poderá fazê-lo na ronda seguinte, devendo
voltar a inscrever-se para o efeito.

