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ÀSSUMBLEIÀ MUNICIPAL
LIS BOA

AVISO
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 MAIO DE 2014
Debate Temático com o tema genérico
“Os Transportes em Lisboa: o que temos e o que queremos”
Tema específico
Y de 4 Sessões: “O sistema de mobilidade urbana na AML:

quem faz o quê e quem paga”
LOCAL E HORA DAS INSCRIÇÕES
Avisam-se os interessados que, nos termos do Regimento, a Sessão desta
Assembleia Municipal de Lisboa, que se realizará no dia 27 de maio (Terça
feira), na sua Sede

—

Av.a de Roma n0 14-L, terá o seu início às 18 horas, sendo

aberta à participação do público.
As inscrições para este Debate Temático poderão ser feitas no dia 26 de maio

(2.”

feira):
•

Das 9h00 às 13h00, presencialmente na sede da Assembleia Municipal;

•

Das 9h30 em diante, on-line, em http://debaterlisboa.am-lisboa.yt;

• E ainda antes do inicio da Sessão, dia 27 de maio (3.” feira), dependendo
da disponibilidade de tempo (total de 1 hora, devendo cada inscrito dispor
no máximo de 3 minutos).
Assembleia Municipal de Lisboa, 21 de maio de 2014.
A Presidente
Helena Roseta

27.ª
28.ª

3.ª REUNIÃO DA 2.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014 e 16.ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIAS
Nos termos do disposto no artigo 28.º e na alínea b) do artigo 30.º, ambos da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, convoco para o próximo dia 27 de maio de 2014 (3.ª
feira), nas horas abaixo indicadas, com realização na sua sede, sita na Av. de Roma nº
14 L – Lisboa, as seguintes reunião e sessão:
14.30 – 3ª Reunião da 2ª Sessão Ordinária de 2014, iniciada em 15.04.2014, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
1.

Aprovação das atas n.ºs 14 e 19

2.

Proposta n.º 137/2014

apreciação da Proposta de Contrato de Delegação de
Competências entre a CML e a Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, e aprovação da respetiva minuta
de contrato, ao abrigo da alínea k) do nº1 do artigo 25º,
do artigo 117º, do n.º 1 do artigo 120º e do artigo 131º,
todos do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
publicado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de Setembro e
ainda do n.º 1 do artigo 14º da Lei n.º 56/2012, de 8 de
Novembro;
Tem parecer da 5ª Comissão Permanente; grelha base
(33m)

3.

Apreciação dos Relatórios das 4 Comissões de Protecção de Crianças e Jovens
de Lisboa, relativos ao ano de 2013, ao abrigo do nº 2 do artigo 32º da lei
147/99, de 1 de Setembro (Lei de protecção de crianças e jovens em perigo);
Tem parecer da 6ª Comissão Permanente; grelha base (33m)

4.

Proposta n.º 138/2014

apreciação da Proposta de celebração de contratos de
delegação de competências nas Juntas de Freguesia de
Arroios, Campo de Ourique, Carnide e Marvila no

1

âmbito do apoio logístico às Comissões de Protecção de
Crianças e Jovens, ao abrigo da alínea k) do nº1 do
artigo 25º, do artigo 117º, do n.º 1 do artigo 120º e do
artigo 131º, todos do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, publicado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de
Setembro e ainda do n.º 1 do artigo 14º da Lei n.º
56/2012, de 8 de Novembro;
Tem parecer da 6ª Comissão Permanente – grelha base
(33m)
5.

Proposta n.º 189/2014

– Deliberação acerca do ponto III da parte deliberativa da
proposta, sobre isenção das taxas relativas às sétima e
oitava edições do Rock-in-Rio Lisboa, em 2016 e 2018,
bem como das taxas e licenças devidas pela realização
das obras de recuperação do edifício designado por
“Casa Grande da Bela Vista” e funcionamento da
cafetaria/espaço cultural a instalar no mesmo, nos termos
da proposta, ao abrigo do nº 2 do artigo 16º da Lei
73/2013, de 3 de Setembro e das alíneas a) e b) do artigo
25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
publicado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
Tem parecer da 1ª Comissão Permanente – 2 x grelha
base (66m)

6.

Debate específico sobre Fundos Comunitários 2014-2020 – apreciação das
posições da Câmara Municipal de Lisboa no Conselho Metropolitano de Lisboa
sobre o Programa de Acção Regional e os Programas Operacionais Regionais de
Lisboa 2014-2020, ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 25º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, publicado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de
Setembro;
Tem pareceres de todas as Comissões Permanentes – 2 x grelha base (66m)
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18.00 – Sessão Extraordinária – Debate Temático “Os transportes em Lisboa: o
que temos e o que queremos”– 18.00
(2ª de 4 Sessões)
Tema da 2ª sessão do Debate Temático: “O sistema de mobilidade urbana na AML:
quem faz o quê e quem paga”
- Intervenções do painel de convidados (10 m cada)
- Intervenções do público (3 m cada)
- Intervenções finais do painel de convidados (5 m cada)
Assembleia Municipal de Lisboa, 21 de maio de 2014

A Presidente

Helena Roseta

Anexo 1: Programa do Debate Temático “Os transportes em Lisboa – o que temos e o
que queremos.
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