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ATIVIDADE EM PLENÁRIO
Para efeitos de conhecimento e acompanhamento da atividade da Assembleia Municipal em Plenário,
informa-se que se realizou nos passados dias 29 e 30 de junho a sessão plenária referente ao mês de
junho de 2017, em que além do período de intervenção dos cidadãos e do debate de apreciação da
informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade municipal, foram aprovadas por
iniciativa própria ou por proposta da Câmara Municipal, as seguintes deliberações:

DELIBERAÇÕES
01 – De pesar pelas vítimas da tragédia de Pedrógão Grande, de solidariedade com as populações e de homenagem aos bombeiros.
02 – Sobre o concelho de Almada em Segurança, assegurando a continuidade dos dados positivos, mas prevenindo e mitigando deficiências e insuficiências.
03 – De saudação à I Semana Social “Almada Somos Nós” e de reconhecimento à Câmara Municipal e às instituições de solidariedade social do concelho.
04 – De reconhecimento do Festival “Sol da Caparica” como meio de promoção da música de língua portuguesa
e de dinamização económica da Costa da Caparica e do concelho.
05 – De saudação à Câmara Municipal e às Comissões e Associações de Proprietários na recuperação das Áreas Urbanas de Génese Ilegal – AUGIS.
06 – De reconhecimento da dinâmica de reabilitação de Edifícios pelas Operações de Reabilitação Urbana – ARU/ORU.
07 – Sobre a importância da promoção da coesão social pela intervenção cultural
– a riqueza humana, social e cultural na diversidade das origens das comunidades.
08 – Sobre a comemoração do Dia Nacional das Coletividades e de homenagem à dirigente associativa Madalena Mota.
09 – Sobre a inauguração da nova sede nacional da Associação de Oficiais das Forças Armadas na Trafaria – saudação e reconhecimento.
10 – Sobre o combate à precariedade laboral na Administração Local.
11 – Deliberação em apreciação dos pareceres do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada, verificação da melhoria da situação.
12 – Em apoio à reivindicações da Federação de Bombeiros do Distrito de Setúbal sobre o financiamento do Estado
e investimento na frota de combate aos incêndios.
13 – De aprovação das Contas Consolidadas do Grupo Autárquico Almada referentes ao exercício de gestão do ano de 2016
– Município, SMAS, AGENEAL, ECALMA, ARRIBATEJO e NOVALMADAVELHA.
14 – De alargamento dos limites da Operação de Reabilitação do Núcleo Urbano de Cacilhas.
15 – Criação da Operação de Reabilitação Urbana da Sobreda.
16 – Relatórios de monitorização de Operações de Reabilitação Urbana:
16.1 – ARU/ORU de Almada – 5º Ano de vigência.
16.2 – ARU/ORU da Trafaria – 5º Ano de vigência.
16.3 – ARU/ORU da Cova da Piedade – 3º Ano de vigência.
17 – De alteração parcial do Plano Diretor Municipal para regularização do Ecocentro da AMARSUL na Quinta da Matosa, no Funchalinho.
18 – Designação de júris para concursos de provimento:
18.1 – Cargo de Diretor/a Centro de Arte Contemporânea.
18.2 – Cargo de Diretor/a de Departamento de Ação Desportiva.
19 – Revisão do Regulamento de Taxas do Município para alargamento de isenções de pagamento de taxas a entidades de utilidade pública.
20 – Regulamento Municipal de Utilização e Funcionamento das Instalações Desportivas do Concelho de Almada.
21 – De autorização de assunção de compromisso de fornecimento de energia elétrica aos SMAS.
22 – De atribuição de mandato ao representante do Município na Assembleia Geral da CostaPolis para aprovação do Relatório e Contas 2016 da Sociedade.
23 – Regulamento de Utilização, Funcionamento e Segurança do Estádio Municipal José Martins Vieira.
24 – Parecer desfavorável ao Programa da Orla Costeira Alcobaça-Espichel por contrariar a estratégia municipal
condicionando negativamente o Desenvolvimento da Costa da Caparica e o concelho de Almada.
25 – Voto de Pesar pelo falecimento de José Dias, militante do PS, ex-Deputado Municipal.
26 – Voto de Pesar pelo falecimento de Fernando Manta Cocharra, militante do PCP, dirigente Associativo, fundador da Casa do Pessoal do Arsenal do Alfeite.
27 – Voto de Pesar pelo falecimento de Alípio de Freitas, militante fundador do BE, lutador pela Liberdade.

O texto completo destas deliberações pode ser consultado no site da Assembleia Municipal de Almada,
em Editais / Editais 2016-2017 (4º Ano) / Editais a partir do 706/XI-4º; assim como nas Atas nº 54, 55 e 56/XI-4º.

www.assembleialmada.org
geral.assembleia@cma.m-almada.pt

Almadenses,
Nos passados dias 29 e 30 de Junho teve lugar a sessão ordinária de Junho da Assembleia Municipal de Almada,
durante a qual foram tratadas importantes matérias da vida do nosso município e dos munícipes.
Da ordem de trabalhos, destacamos os assuntos que a bancada da CDU levou a debate pela importância e
relevância que assumem para os almadenses.
No período antes da ordem do dia a CDU apresentou várias moções:
O voto de pesar e solidariedade com Bombeiros, populações e autarcas afetadas pelos incêndios no Centro de
Portugal, em particular nos concelhos de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra,
manifestando a nossa mais profunda consternação e lamento pela perda de vidas e riqueza patrimonial nesta
catástrofe, expressando a nossa solidariedade e amizade aos familiares e amigos das vítimas, aos autarcas e
outras autoridades, sublinhando ainda a corajosa intervenção dos meios operacionais relevando a importância do
papel assumidos pelos bombeiros, entre os quais os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, Almada e Trafaria.
A moção de “Solidariedade com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários”, na qual reafirmámos a
gratidão pelo trabalho dos soldados da Paz que prestam serviço nas três associações humanitárias de Bombeiros
Voluntários do Concelho, num momento de afirmação e tomada de posição numa justa reivindicação por parte da
Federação de Bombeiros do Distrito de Setúbal na exigência ao Governo para que sejam corrigidos os montantes
de financiamento atribuído às suas corporações.
Na moção sobre o Concelho de Almada em Segurança”, destacamos a necessidade de reforço dos efetivos e
meios operacionais da PSP e GNR no Concelho de Almada, assim como a construção do posto Territorial da GNR
no ex-PIA/Monte de Caparica e a conclusão da 2.ª fase de construção do Quartel da GNR do Destacamento
Territorial de Almada na Charneca de Caparica/Vale Fetal.
Na moção onde saudámos a I Semana Social “Almada Somos Nós”, iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Almada conjuntamente com mais de uma centena de instituições, valorizámos o trabalho e o reforço das
relações institucionais, potenciando melhores condições para o êxito das intervenções na área social.
Referência, ainda, para as moções relativas ao trabalho de recuperação das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
desenvolvido pela Câmara Municipal de Almada em articulação com as Comissões e Associações de
Proprietários, processo que permitiu já a reconversão urbanística de múltiplos territórios no Concelho; e à
dinâmica desencadeada pelas Áreas de Reabilitação Urbana no sentido da promoção, revitalização e
regeneração dos territórios degradados do Concelho.

Do período da ordem do dia, destacamos:
Os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Grupo Autárquico referentes ao grupo municipal que
integra a Câmara Municipal de Almada, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, Empresa Municipal de
Estacionamento e Circulação de Almada - ECALMA, Agência de Desenvolvimento Local ARRIBATEJO e Agência
de Desenvolvimento Local NOVAALMADAVELHA, conferindo, uma vez mais, a afirmação do equilíbrio da gestão
municipal que possibilita a intervenção e investimento em diversas áreas.
Sublinhamos ainda a importância do Alargamento da Operação de Reabilitação Urbana de Cacilhas e a Criação
da Operação de Reabilitação Urbana da Sobreda. O êxito da implementação e gestão da ARU de Cacilhas
conduziu à verificação do interesse na ampliação da área de intervenção, integrando as áreas edificadas no
Núcleo Histórico de Cacilhas, adequando-os à realidade concreta do local e potenciando o efeito regenerativo da
operação.
Relativamente ao Núcleo Histórico da Sobreda, foi criada uma nova área de dinamização e reabilitação urbana
visando a melhoria das condições de habitabilidade e funcionalidade do parque habitacional e dos espaços não
edificados, promovendo a valorização do património cultural.
Destacamos ainda a apresentação dos relatórios das Operações de Reabilitação Urbana de Almada, Trafaria e
Cova da Piedade, que confirmam o êxito alcançado por estes programas de apoio e incentivo ao investimento na
regeneração do património edificado, vital na transformação, dinamização e qualificação destes territórios do
Concelho de Almada.
Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária (CDU)
e-mail: cdualmada@netcabo.pt

Na sessão de junho da Assembleia Municipal de Almada o Partido Socialista apresentou uma declaração política
sobre a situação nacional e concelhia, de que se dá conhecimento aos almadenses:
O Conselho Europeu decidiu a 16 de junho, sob recomendação da Comissão Europeia, revogar o Procedimento
por Défice Excessivo de Portugal.

Almada Melhor
é possível

O Partido Socialista de Almada saúda esta decisão, para a qual os portugueses tanto trabalharam e contribuíram
com tantos sacrifícios.
Como afirmou o Ministro das Finanças, Mário Centeno, esta decisão “demonstra que a estratégia portuguesa
tornou as finanças públicas sustentáveis, mantendo as despesas sob controlo, apoiando em simultâneo o
crescimento inclusivo. A decisão surge na sequência da aceleração do crescimento, que está agora acima da
média da UE; de uma forte redução do desemprego, hoje abaixo dos 10%; e de uma abordagem metódica para
corrigir os problemas do setor financeiro. Reflete, ainda, mudanças estruturais na economia portuguesa, que
atualmente gera excedentes sustentados da balança corrente".
Durante o ano de 2016 Portugal alcançou o défice mais baixo desde a Revolução e o saldo primário situou-se em
2,2% do PIB, um dos mais sólidos dos países da UE. Estima-se que, em 2017, o défice seja reduzido para 1,5% e
que o excedente primário se situe em 2,7%, o mais elevado da União Europeia.
Salienta-se também a inflexão na trajetória da dívida pública, que permitirá gerar poupanças em juros sem colocar
em risco o investimento e a coesão social.
O País está agora em condições de, mantendo a estratégia financeira de rigor, apostar decisivamente no
aprofundamento do desenvolvimento económico e do progresso social.
Nessa linha impõe-se valorizar um conjunto de boas notícias trazidas pelo Primeiro Ministro António Costa na sua
deslocação ao Distrito de Setúbal a 26 deste mês, de que se destacam, por terem reflexo direto no Concelho de
Almada:
- O investimento de 10 milhões de euros na frota de navios da Transtejo/ Soflusa, o que vai permitir alargar a
oferta atualmente existente, reforçando a capacidade da operação que se espera estar normalizada no
próximo ano, assim respondendo a um problema que se tem vindo a agravar nos últimos anos.
- O avanço do projeto do Hospital do Seixal, um compromisso do PS para com as populações do Distrito de
Setúbal que muito poderá aliviar a sobre utilização do Hospital Garcia de Orta e, por essa via, melhorar o
serviço prestado pelo Serviço Nacional de Saúde aos almadenses.
- O avanço do projeto do Arco Ribeirinho Sul, um projeto lançado pelo anterior Governo do PS e que agora
ganha um novo impulso, viabilizando o desbloquear do impasse relativo aos terrenos da antiga Lisnave, na
Margueira, cujo projeto está parado há dezenas de anos.
O Partido Socialista de Almada regozija-se com os avanços já concretizados e com aqueles que, com seriedade,
se perspetivam, e afirma a sua determinação e empenho de contribuir, na linha do que tem feito o governo, para
que Almada e os almadenses tenham o futuro de maior qualidade, coesão social e territorial e desenvolvimento a
que aspiram e que merecem.
O Grupo de Eleitos pelo Partido Socialista
Grupo Municipal do Partido Socialista (PS)
e-mail: c-almada@ps.pt

Na sessão de Assembleia Municipal de Almada realizada em junho, o Grupo Municipal (GM) do Bloco de Esquerda
apresentou uma moção de solidariedade com os Bombeiros e com as vítimas dos incêndios, destacando a
participação das corporações de Bombeiros Voluntários de Almada e a solidariedade demonstrada pelos
almadenses neste momento dramático. Apresentamos um voto de pesar pelo falecimento de Alípio de Freitas.
Passados oito meses da derrocada na Rua União Piedense (Barrocas), Cova da Piedade, a população
continua sem explicações sobre esta derrocada numa habitação que já estava sinalizada pela CMA. Em fevereiro,
entregamos ao executivo documentos relevantes para o andamento do inquérito, que continua sem conclusões. O
GM do Bloco de Esquerda solicitou reunião de emergência da 3ª Comissão da AM, pedindo a presença do
Executivo e da Comissão de Inquérito.
Foi apresentada e aprovada uma Recomendação de Combate à precariedade laboral na Administração
Local. O GM do BE voltou a criticar a existência de trabalho voluntário nos festivais organizados pela CM
Almada, sobretudo num festival com a importância de “O Sol da Caparica”. Não podemos deixar de lamentar que o
Executivo de maioria CDU insista em ter jovens a trabalhar em regime de voluntariado em vez de serem
condignamente pagos pelo trabalho que ali desenvolvem. Entre outras matérias relacionadas com a reabilitação
do espaço público, voltamos a questionar o executivo sobre a abertura de uma Loja do Cidadão em Almada.
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda (BE)
e-mail: almadabloco@gmail.com

Informações úteis
Realização da próxima sessão da Assembleia Municipal:
11 e 13 de setembro, 21h
Local: Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense
Transmissão on-line das sessões da Assembleia Municipal:
É possível assistir em direto, através da Internet, às sessões da Assembleia Municipal de Almada. Aceda ao site da Assembleia Municipal
www.assembleiaalmada.org, ou da Câmara Municipal de Almada www.m-almada.pt no dia das sessões.
As gravações das reuniões estão disponíveis no canal da câmara Municipal de Almada, em www.youtube.com/cmalmada
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