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2)’ REUNIÃO DAi)’ SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014 e 9)’ SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIAS
Na sequência do anúncio feito no final da 1)’ reunião da 1)’ Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artigo 28.° e na alínea b) do
artigo 30.°, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, convoco para o
próximo dia 25 de Fevereiro de 2014 (3•2 feira), nas horas abaixo indicadas,
com realização na sua sede, sita na Av. de Roma n° 14 L Lisboa, as seguintes
—

reunião e sessão:

14.30

—

2~ Reunião da P’ Sessão Ordinária de 2014, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
Continuação dos trabalhos agendados para dia 18.2.2014.
-

16.30

—

Sessão extraordinária mensal para Declarações Políticas, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1. Intervenções;
2. Votações.
A Presidente
Helena Roseta

Assembleia Municipal de Lisboa, 19 de Fevereiro de 2014.

Anexo 1: Ordem de trabalhos pendente de 18.2.2014
Anexo 2: modelo do debate para “Declarações Políticas”, consensualizado no Grupo de
Trabalho do Regimento, que será proposto pela Mesa e sujeito a apreciação pela

Conferência de Representantes no dia 21.2.2014.
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Ordem de Trabalhos pendente
de 18.02.2014

Anexo 1 à OT
de 25.02.2014

4.

Proposta n.° 853/2013

Deliberar sobre a Alteração do Plano de Urbanização do
Núcleo Histórico do Bairro Alto e Bica, nos termos da
proposta, que reenvia para apreciação da Assembleia
Municipal a Proposta n.° 526/2013, aprovada em Reunião de
Câmara durante o mandato transacto, ao abrigo da alínea li)
do n.° 1 do art.° 25° da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro;
(33m)
Deliberar sobre a Alteração Simplificada do Plano Diretor
Municipal de Lisboa, ao abrigo do disposto no n.° 1 do
artigo 79.° e do n.° 6 do artigo 9Z °-B do Decreto-Lei n.°
380/99, de 22 de Setembro, este último aditado pelo
Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro, bem como da
alínea h) do n.° 1 do art.° 25° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
Setembro; (33m)

5.

Proposta n.° 851/2013

6.

Proposta n.° 852/2013

Deliberar sobre a Alteração do Plano de Urbanização do
Núcleo Histórico de Alfama e Colina do Castelo, nos
termos da proposta, que reenvia para apreciação da
Assembleia Municipal a Proposta n.° 525/2013, aprovada em
Reunião de Câmara durante o mandato transacto, ao abrigo
da alínea li) do n.°1 do art.°25°da Lei n.° 75/2013, de 12 de
Setembro; (33m)

7.

Proposta n.° 854/2013

Deliberar sobre a Alteração do Plano de Urbanização do
Alto do Lumiar, nos termos da proposta, que reenvia para
apreciação da Assembleia Municipal a Proposta n.°
524/2013, aprovada em Reunião de Câmara durante o
mandato transacto, ao abrigo da alínea h) do n.° 1 do
°
25° da Lei n. ° 75/2013, de 12 de Setembro; (33m)

8.

Proposta n.° 855/2013

Deliberar sobre a Alteração do Plano de Urbanização do
Núcleo Histórico da Mouraria, nos termos da Proposta,
que reenvia para apreciação da Assembleia Municipal a
Proposta n° 528/2013, aprovada em Reunião de Câmara
durante o mandato transacto, ao abrigo da alínea h) do n.° 1
do art.° 25° da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro; (33m)

9.

Proposta n.° 857/2013

Deliberar sobre a delimitação da Área de Reabifitação
Urbana de Santa Clara, nos termos da Proposta, que
reenvia para apreciação da Assembleia Municipal a Proposta
n.° 691/2013, aprovada em Reunião de Câmara durante o
mandato transacto, ao abrigo do n° 1 do art° 13.0 do
Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de Outubro, na redacção
dada pela Lei n.° 32/2012, de 14 de agosto; (33m)
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10. Proposta n.° 9/2014

Deliberar sobre a isenção de taxas pela ocupação do domínio
público municipal na realização de obras de conservação,
promovidas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana nos Lotes 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20 e 34 do Bairro das
Amendoeiras, em cumprimento da Cláusula 4a do Protocolo
de Parceria para a concretização do Programa de
Reabilitação e Desenvolvimento Integrado de Marvila
Viver Marvila, ao abrigo da alínea b) do n.° 1 do art° 25° da
Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro; (33m)
-

11. Proposta n.° 3/2014

Deliberar sobre o compromisso plurianual resultante da
aprovação pela Câmara da despesa prevista na proposta, no
âmbito da transacção judicial e compromisso arbitral sobre
as acções judiciais respeitantes ao Parque Mayer e aos
terrenos da antiga Feira Popular, e de acordo com a
repartição de encargos prevista na cláusula sexta da minuta
do acordo anexo à proposta, ao abrigo da alínea c) do n.° 1
do art.° 6° da Lei n.° 8/2012 de 21 de Fevereiro; (2x60m)

12. Proposta u.° 5/2014

Deliberar sobre a alteração à programação financeira das
ações de reabilitação urbana a realizar ao abrigo do
Programa de Investimento Prioritário em Ações de
Reabilitação Urbana (PIPARU), nos termos da proposta, ao
abrigo da alínea k) do n.° 2 do art.° 25° da Lei n.° 75/2013,
de 12 de Setembro; (]x6Om)

13. Proposta rn° 10/2014

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a desafetação do
domínio público municipal de uma parcela de terreno, com a
área de 265,00m2, sita a tardoz dos prédios n.°s 1 e 3 da Rua
Aboim Ascensão e n.° 1 da Rua Afonso Lopes Vieira, ao
abrigo do art. ° 25’~ n.° 1, alínea &~ da Lei n. ° 75/2013, de 12
de Setembro; (33m)

14. Petição n.° 1/2014

Apreciar a Petição “Pela não desintegração da Rede
Municipal de Bibliotecas de Lisboa”, ao abrigo do n° 7 do
art. ° 70° do Regimento da Assembleia Municipal em vigor;

15. Petição n.° 2/2014

Apreciar a Petição “O nosso bairro precisa de um ponto
cultural!”, ao abrigo do n° 7 do art.° 70° do Regimento da
Assembleia Municipal em vigor.

Assembleia Municipal de Lisboa, em 19 de Fevereiro de 2014.
A Presidente

Helena Roseta
2

