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ATIVIDADE EM PLENÁRIO

Para conhecimento e acompanhamento da atividade da Assembleia Municipal em Plenário, informa-se
que se realizou a sessão extraordinária, no dia 5 de junho de 2020 e a sessão plenária ordinária de junho
nos dias 25, 26 e 29 de junho de 2020 em que, além do período de intervenção dos cidadãos, foram
aprovadas por iniciativa própria ou por proposta da Câmara Municipal, as seguintes deliberações:
DELIBERAÇÕES

01 – Voto de Pesar pelas pessoas de Almada falecidas por causa do COVID-19
02 - Voto de Pesar pelo falecimento de Fernando Barão
03 - Voto de Pesar pelo falecimento de Alexandre Jerónimo Correia
04 - Voto de Pesar pelo falecimento de Vítor Cid
05 – Moção/Deliberação Pela Implementação do Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco na Administração Local
06 – Recomendação Construção de parques de realojamento de matilhas
07 – Saudação à mobilização antirracista
08 - Recomendação Pela regulamentação e implementação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco na
Administração Local.
09 – Recomendação atribuição automática da Tarifa Social da Água e Resíduos
10 – Saudação 28 de junho – Dia do Orgulho LGBTI
11 – Moção Pela construção do Centro de Saúde do Feijó
12 – Voto de Louvor Profissionais de Saúde
13 – Moção Instalação de Instrumentos Musicais Adaptados ao ar livre – Criação do Jardim/Parque da Música no Concelho de Almada
14 - Composição do Júri para o Procedimento Concursal subsequente – recrutamento Diretor do Departamento de
Administração Geral e Finanças
15 - Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas. Medidas de apoio à Economia Local
16 - Medidas de apoio de caráter social dos SMAS de Almada na sequência da pandemia de COVID-19
17 - Revogação do Plano Municipal de Emergência Social
18 - Plano Municipal Almada Solidária 2020-2021
19 – Relatório e Conta de Gerência:
19.01 – da CMA relativo ao exercício de 2019
19.02 - dos SMAS relativos ao exercício de 2019
19.03 - da WeMob relativo ao exercício de 2019
20 – Relatório de Monitorização:
20.01 - da ORU de Porto Brandão
20.02 - da ORU da Cova da Piedade
20.03 - da ORU de Almada
20.04 - da ORU da Trafaria
21 – Plano Local de Integração Comunidades Ciganas de Almada
22 – Adesão ao Fórum Europeu para a Segurança Urbana (FESU)
23 – Regulamento Geral de Estacionamento, Paragem e Circulação na Via Pública
O texto completo destas deliberações pode ser consultado no site da Assembleia Municipal de Almada, em Editais/Editais 2017-2021 (3º
ano)/Editais a partir do 319/XII-2º, assim como nas Atas nºs 46/XII-3º, 47/XII-3º, 48/XII-3º e 49/XII-3º.

www.m-almada.pt/assembleiamunicipal
geral.assembleia@cma.m-almada.pt

PELA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO FEIJÓ
Na última reunião da Assembleia Municipal de Almada, os eleitos do Partido Socialista
apresentaram uma moção no sentido de manifestar, junto do Governo da República, a necessidade de construção, no mais breve espaço de tempo, de uma nova Unidade de Saúde no Feijó
que satisfaça as necessidades de cuidados de saúde primários daquela população.
De facto, as instalações da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Santo
António e Laranjeiro albergam atualmente, também, a Unidade de Saúde Familiar (USF) do Feijó,
sendo estas unidades responsáveis por servir de cuidados de saúde primários os quase 47 mil
utentes desta União de Freguesias, dos quais mais de 20 mil não possuem médico de família
atribuído.
Estas instalações não satisfazem as necessidades da população, estando manifestamente
subdimensionadas, frequentemente lotadas e com elevados tempos de espera. Adicionalmente, o seu atual local de funcionamento, fora do Feijó, afigura-se como um entrave adicional
ao acesso a estes cuidados de saúde primários por parte dos utentes desta localidade, especialmente para os mais idosos.
As dificuldades na resposta dada por estas unidades de saúde conduzem também a um
aumento da afluência às urgências do Hospital Garcia de Orta. Uma melhor oferta de cuidados
de saúde primários nesta União de Freguesias poderia assim ser mais um contributo para a
diminuição da procura deste Serviço de Urgências, atualmente excessivo, e que, como é do
conhecimento publico, apresenta algumas lacunas (nomeadamente no caso da pediatria).
O SNS, criado por proposta de um Governo do Partido Socialista, é comprovadamente um dos
melhores Sistemas de Saúde públicos do mundo e apresenta-se, pelo seu caráter universal,
como uma das mais poderosas armas do Estado português para a diminuição das desigualdades. Merece, por isso, a continuação do reforço no seu investimento protagonizada pelo atual
e pelo anterior Governo, ambos do Partido Socialista, por forma a conseguir enfrentar com
sucesso não só os desafios causados pelo envelhecimento da população, mas também os mais
recentes causados por uma pandemia cujos efeitos não deixarão de se sentir totalmente nos
tempos mais próximos.
A construção de uma nova Unidade de Saúde no Feijó, que permita o desdobramento de utentes
das atuais UCSP de Santo António e Laranjeiro e da USF do Feijó, acompanhada pelo reforço dos
profissionais, libertaria recursos humanos e físicos indispensáveis para a garantia do direito à
saúde destas populações.
Pela parte do município, há já alguns anos que a Câmara Municipal de Almada disponibilizou um
terreno no Centro Cívico do Feijó para a construção da referida Unidade de Saúde.
Este é também o sentimento das populações, que se materializou na entrega, na Assembleia da
República, de uma petição pública com mais de 4 mil assinaturas que reivindica a construção
desta Unidade de Saúde.
Este é por isso um equipamento importante, cuja construção deverá ser uma realidade no mais
curto espaço de tempo, indo ao encontro das legítimas aspirações das populações da União de
Freguesias do Laranjeiro e Feijó.

Grupo Municipal do Partido Socialista (PS)
e-mail: c-almada@ps.pt

SESSÃO ORDINÁRIA – 25, 26 E 29 DE JUNHO DE 2020
Em plena pandemia provocada pelo Covid-19, reconhecemos os seus enormes impactos, pelos efeitos
diretos ao nível sanitário e da saúde pública, e também pelos profundos efeitos negativos nos planos social e
económico, que atingem duramente centenas de milhares de trabalhadores e suas famílias.
A resposta pública a esta realidade, sendo prioritariamente uma responsabilidade do Estado, não pode deixar
de envolver uma intervenção ativa e decidida do Poder Local Democrático, no âmbito das suas competências.
Por isso questionamos: estão identificadas, e são conhecidas as medidas a aplicar ou aplicadas pela Câmara
Municipal de Almada, no quadro da pandemia? E estão elas suportadas e orçamentadas em planos próprios?
Pensamos que não, e as poucas que se encontram enunciadas são insuficientes.
Para a CDU é urgente tomar as medidas concretas que, no âmbito das competências das autarquias, possam
responder às necessidades dos almadenses.
Quando se esperava um verdadeiro Plano capaz de contribuir para minorar as consequências e efeitos da
pandemia, deparamo-nos com um plano, designado pelo PS como “ambicioso” (Plano Almada Solidária), que
apenas afirma intenções e linhas genéricas, não assenta em propostas fundamentadas e, mais do que isso,
não inclui nenhuma verba associada.
A verdade é que nestas circunstâncias de emergência em que vivemos, onde o PS fala em “reforço” do investimento previsto em função da pandemia, encontramos apenas intenções enunciadas que decorrem do plano
de atividades aprovado no final de 2019, que mereceu o voto contra da CDU por ser manifestamente insuficiente para as necessidades de desenvolvimento do Município, que não passam na realidade, e na sua
esmagadora maioria, de compromissos do Município pré-existentes à crise da pandemia.
Não bastando a insuficiência do plano de atividades e orçamento aprovados, acrescenta-se ainda a sua baixa
execução final.
Na Sessão de Junho da Assembleia Municipal fomos chamados a apreciar o Relatório e Conta de Gerência do
Município referente ao exercício de 2019. E o que lá encontramos confirma a apreciação de insuficiência e
incapacidade de resposta, bem patentes ao longo de todo o relatório sobre a atividade geral desenvolvida
pelo PS no município em 2019.
O que este relatório nos revela de essencial e estrutural relativamente à gestão PS do Município, é que
enquanto do lado da receita foram arrecadados mais 10 milhões de euros do que esperava – por razões que
são em grande parte alheias à vontade do município (mais IMT, IRS, Transferências) –, do lado das despesas,
que são da exclusiva responsabilidade da gestão municipal, foram executados menos cerca de 20 milhões de
euros do que o previsto e assumido, em especial devido à baixa execução do investimento, tal como verificado em 2018.
E se em 2018 o PS na Câmara Municipal apenas executou 55% do investimento que prometeu aos
almadenses no seu Plano de Atividades e Orçamento, em 2019 foi capaz de reduzir ainda mais essa
execução, não ultrapassando a concretização de apenas 54% dos compromissos assumidos.
Esta é uma das marcas mais fortes da gestão PS em Almada. Todos os anos aprova um Plano de Atividades e
Orçamento, que apesar de ficar muito aquém daquilo que foram as suas promessas eleitorais, sistematicamente não executa por sua clara e notória incapacidade.
A verdade é que nunca em Almada a Câmara Municipal fez tão pouco! Em média, esta Câmara Municipal
investe em dois anos, tanto com os anteriores executivos CDU investiam num ano.
Chegados a quase três quartos do mandato atual, a verdade é que os quase três anos de gestão PS significaram para o nosso concelho um período em que não apenas paralisaram inúmeros projetos que vinham do
anterior mandato, como estagnaram o desenvolvimento do concelho por falta de resolução dos problemas
com que a população continua a confrontar-se.
Falar-se em gestão responsável, rigorosa e criteriosa a propósito da gestão da Câmara Municipal pelo PS, não
tem, por isso, qualquer aderência à realidade.
Almada e os Almadenses merecem na verdade muito mais, nunca nos cansaremos de o afirmar e de lutar por isso.
Por isso, a CDU reafirma que estará sempre na linha da frente do apoio a todas as medidas que visem a melhoria
das condições e qualidade de vida dos Almadenses. Os Almadenses podem continuar a contar com a CDU.
Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária (CDU)
e-mail: almada@cdu.pt

Na sessão ordinária de junho de 2020 da Assembleia Municipal de Almada foi apresentado, discutido e votado o relatórios e contas da
Câmara Municipal relativo ao ano de 2019.
Os vereadores do PSD no executivo municipal continuaram a trabalhar com total dedicação em prol dos munícipes. Como desde o início do
mandato, dedicaram particular atenção ao apoio aos trabalhadores municipais e à melhoria das condições em que exercem as suas funções,
de que são exemplo as novas instalações do Alto do Índio ou a intervenção no Centro de Recolha Oficial. As intervenções realizadas de
qualificação e reabilitação do espaço público, iniciadas na zona do Caramujo/Romeira, permitem aos Almadenses usufruir melhor e com mais
segurança de áreas extraordinárias e que há muito tinham sido votadas a um parcial ou total abandono e deterioração.
De acordo com o compromisso assumido no nosso programa eleitoral, baixou-se o IRS, o que se traduziu na devolução de mais de 1
milhão de euros aos Almadenses sem pôr em causa o equilíbrio orçamental do município. É verdade que em matéria de redução de
impostos estamos ainda aquém dos nossos objetivos, mas este foi um passo importante na direção certa.
Reiteramos que gostaríamos de ver mais trabalho feito na criação de condições para atrair mais investimento para o concelho. Mais
investimento permite criar mais e melhor emprego e gerar riqueza. E só com maior geração de riqueza poderemos construir um futuro
melhor e mais justo para todos, com melhor qualidade de vida.
Mas neste ano de 2020, e previsivelmente nos próximos, a situação de grande incerteza e dificuldades económicas obrigará a uma
gestão municipal ainda mais criteriosa, a fazer mais e melhor com menos recursos, e a ter uma atenção redobrada às necessidades dos
munícipes de Almada, particularmente aos mais vulneráveis.
Os Almadenses podem contar com o trabalho, empenho e entrega dos vereadores e deputados municipais do PSD. Contamos também com
a colaboração de todos e continuamos, como sempre, disponíveis para ouvir e apoiar em tudo o que esteja ao nosso alcance.
Grupo Municipal do Partido Social Democrata (PSD)
e-mail: psdalmada@gmail.com
Na assembleia Municipal realizada nos dias 25, 26 e 29 de junho, o Bloco de Esquerda apresentou dois documentos aprovados nesta
assembleia, que evidenciam o empenho que sempre demonstrámos na luta contra as várias discriminações: "saudação à mobilização
antirracista" e a "saudação ao dia 28 de junho, dia do orgulho LBGTI". Apresentámos uma recomendação "pela regulamentação e
implementação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco da administração local" e saudámos de igual forma, a aprovação da
recomendação "para atribuição automática da tarifa social da água e resíduos" tendo em conta que é uma medida importante para as
muitas famílias carenciadas do nosso concelho. O Bloco de Esquerda questionou o executivo e manifestou total repúdio pelos salários em
atraso dos trabalhadores da WeMob, sintomático da péssima gestão por parte deste executivo relativamente a esta empresa municipal. por
último, voltámos a pugnar pela necessidade de um operador público rodoviário, tendo em conta as graves carências ao nível da infraestrutura e a postura de enorme arrogância e total desrespeito dos operadores privados pelos munícipes de Almada.
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda (BE)
e-mail: almada.bloco@gmail.com
A existência de matilhas no nosso Concelho é uma realidade que, pelas características dos animais, pode representar para si próprios e para a
população, uma ameaça. Neste sentido, apresentámos e vimos ser aprovada na sessão ordinária de junho da Assembleia Municipal de
Almada, uma recomendação com o objetivo de que sejam construídos parques para realojamento de matilhas, com áreas espaçosas que
permitam aos animais manifestar o seu comportamento natural, em segurança para todos.
Reiterámos ainda a nossa preocupação com a conduta do operador rodoviário do Concelho, nos conturbados tempos que vivemos. Recordámos a carta aberta enviada pelo PAN Almada, na data de 4 de maio, ao Conselho de Administração da TST, onde exigíamos a reposição integral,
imediata e incondicional das carreiras rodoviárias no Concelho, alertando para o risco de saúde pública que estava a ser criado pela reduzida
oferta disponível e consequente pressão sobre os restantes operadores de transportes do Município.
Grupo Municipal do PAN – Pessoas - Animais - Natureza
e-mail: almada.pan@gmail.com
ALMADA VAI TER JARDIM DA MÚSICA - PROPOSTA DO CDS-PARTIDO POPULAR APROVADA POR UNANIMIDADE
Os instrumentos musicais adaptados ao ar livre têm representado nos locais onde estão implementados uma forte adesão e interesse por
parte da população, culminando no surgimento de novas centralidades e locais de culto e de interesse urbano, onde se pode ter contacto
com a música na sua forma mais genuína e ao alcance de todos.
Assim considerando, a implementação de instrumentos e utensílios musicais ao ar livre em Almada num parque ou jardim a designar, além
de disponibilizar todas as mais-valias e benefícios aos almadenses no que diz respeito ao acesso à cultura urbana e ao lazer, seria uma
verdadeira homenagem à música e a todos os músicos almadenses que muito têm contribuído para a manifestação e cultura musical
elevando o nome do concelho além fronteiras, demonstrando bem a qualidade dos nossos artistas.
A instalação de instrumentos musicais adaptados e de uso ao ar livre em local a designar (parque ou jardim), reconhecendo a importância
que este tipo de equipamento tem para as populações no que diz respeito à cultura, recreio e lazer ao mesmo tempo que reconhece a
importância que a música tem para o concelho de Almada.
Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Almada aprovou por unanimidade a proposta do CDS-Partido Popular para a instalação do Jardim
da Música no concelho.
Grupo Municipal do Partido Popular (CDS/PP)
e-mail: cds.almada@gmail.com

Informações úteis
Transmissão online das sessões da Assembleia Municipal:
É possível assistir em direto, através da internet, às sessões da Assembleia Municipal.
Aceda aos links existentes em www.m-almada.pt/assembleiamunicipal e em www.youtube.com/cmalmada
Assembleia Municipal de Almada
Av. Bento Gonçalves, 20 Int. Esq.º Cova da Piedade, 2805-101 Almada
Tel.: 21 272 40 14 / 21 274 87 68 Fax: 21 276 62 63 e-mail: geral.assembleiamunicipal@cma.m-almada.pt
Horário: 9h15 - 12h30 | 14h00 - 17h30

