CÂMARA

MUNICIPAL

DE

LISBOA

ATA EM MINUTA

Nos termos e para os efeitos do artigo 57. 0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de
setembro, bem como do disposto no artigo 19.0 , n.0 2, do Regimento da
Câmara Municipal de Lisboa, foram deliberadas na Reunião de Câmara
Extraordinária de 7 de novembro de 2019, as propostas a seguir
discriminadas, constituindo o presente documento e os originais dos referidos
documentos, a ata em minuta:

Proposta n.0 782/2019

(Subscrita pelo Sr. Presidente)

Aprovar a Proposta "Impactes do Aeroporto e da expansão aeroportuária de
Lisboa", nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 783/2019

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP)

Aprovar que se promova a realização de um estudo sobre os diversos impactes
ambientais do Aeroporto de Lisboa , e que se solicite ao Governo a realização de
uma avaliação ambiental à expansão Aeroportuária Portela/Montijo, nos termos
da proposta;
(Proposta incorporada na Proposta n. 0 782/2019)
Proposta n.0 784/2019

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Grilo)

Aprovar que se promova a realização de um estudo de impacte ambiental da
expansão do Aeroporto Humberto Delgado, nos termos da proposta;
(Proposta incorporada na Proposta n.o 782/2019)
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Proposta n.0 785/2019

O E

LISBOA

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD)

Aprovar a celebração de protocolo de cooperação com a Associação de Turismo
de Lisboa, para implementação de uma rede de transportes fluviais no Rio Tejo,
bem como a respetiva minuta, nos termos da proposta;

Aprovada por maioria com a
seguinte votação:

Proposta n.0 785-A/2019

A favor

Contra

Abstenções

14 (&PS, 21nd.,
4CDS/PP e
2PPD/PSD1

2 (1PCP e 1BE)

o

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP)

Aprovar a alteração à Proposta n. 0 785/2019- "Aprovar a celebração de protocolo
de cooperação com a Associação de Turismo de Lisboa, para implementação de
uma rede de transportes fluviais no Rio Tejo, bem como a respetiva minuta", nos
termos da proposta;
Votada por pontos
Ponto 1
Aprovado por maioria com a
seguinte votação:

A favor

Contra

Abstenções

14 (6PS, 21nd.,
4CDS/PP e
2PPD/PSD)

2 (1PCP e 1BE)

o

A favor

Contra

6 (4CDS/PP e
2PPD/PSD)

10 (6PS, 21nd.,
1PCP e 1BE)

Pontos 2 e 3
Rejeitados com a seguinte votação:
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Proposta n.0 836/2019

MUNICIPAL

DE

LISBOA

(Subscrita pelos Srs. Vereadores do CDS/PP)

Deliberar remeter para consulta pública o projeto de alteração ao Regulamento
Geral de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Lisboa tendente ao
reconhecimento da isenção da tributação, em sede de Taxa Municipal Turística,
dirigida a estudantes, inscritos em estabelecimento de ensino, público ou privado,
sito na Cidade de Lisboa, e residentes em hostels ou alojamento similar, nos
termos da proposta;
(Adiada)

Nos termos do n.~do ~~o 57.orda supra citada Lei n. 0 75/2013, de 12 de
setembro, eu, .Y,--.__"-'...'-sf \J.JL ~ /
, Diretora do Departamento
de Apoio aos Órgãos e Serviços do MunicíW!o, mandei lavrar.

Paços do Concelho, aos 7 de novembro de 2019
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