
 

  

 

MUNICIPIO DE ALMADA 
 

Assembleia Municipal 

 

ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 01-IX-2005/2006 
 

 

Publicito que a Assembleia Municipal de Almada, após as eleições de 9 de 

Outubro de 2005, realizou a sua Primeira Reunião de Funcionamento e uma 

Sessão Extraordinária nos passados dias 28 de Outubro e 14 e 17 de Novembro, 

respectivamente, em que aprovou as seguintes deliberações: 

 

DELIBERAÇÕES 

 

1  - De eleição da Mesa da Assembleia sendo Presidente o eleito José Manuel 

Maia Nunes de Almeida, e Secretários os eleitos José Luís Abreu Leitão e 

Maria Luísa Rodrigues Barros de Almeida Beato. 

2  - De aprovação para consideração da Assembleia da República e do Governo 

de um conjunto de propostas ao Orçamento de Estado (PIDDAC para 2006) 

em áreas importantes para o desenvolvimento sustentável e solidário do 

Concelho, designadamente para o desenvolvimento económico, social e 

cultural, o bem estar e a qualidade de vida dos cidadãos, a segurança, a 

saúde, a educação, as acessibilidades e o apoio a projectos das Instituições 

de Solidariedade Social e do Movimento Associativo. 

3  - De tomada de posição sobre a Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 

2006 apresentada pelo Governo à Assembleia da República que ao agravar a 

crise e estagnação da economia nacional é causa de ainda mais sacrifícios 

para os trabalhadores, os pensionistas, os mais desprotegidos, e a 

população em geral, aumentando o desemprego, a degradação da qualidade 
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e do acesso aos serviços públicos bem como das prestações sociais, 

apelando assim aos Deputados para que aprovem as alterações necessárias. 

4  - De apoio à Declaração Final do Encontro Nacional de Eleitos Locais realizado 

no dia 16 de Novembro, em Santarém, que expressa o protesto por o 

Governo, através do Orçamento de Estado para 2006, violar a legalidade ao 

não cumprir as regras de cálculo dos fundos municipais e a Lei das Finanças 

Locais, retira mais de 110 milhões de euros aos municípios, situação gravosa 

para o necessário desenvolvimento dos 308 Concelhos e a vida das 

populações. 

5  - De manifestação de preocupação pelos violentos acontecimentos nos 

subúrbios  de cidades francesas alertando para as consequências da política 

de concentração de imigrantes em bairros sociais onde a conflitualidade 

social é marcada e o problemas sociais de todo o tipo surgem associados ao 

estatuto de vida precária que é conferido aos imigrantes e à sua 

vulnerabilidade perante a exploração laboral e considerando que o caminho 

para enfrentar a crise francesa e europeia é “todos juntos, contra as políticas 

de direita e o neoliberalismo instalado, principal responsável pela crise do 

Modelo Social Europeu”. 

6  - De determinação da remuneração do Membro não Vereador do Conselho de 

Administração dos SMAS no valor correspondente ao de Vereador em regime 

de tempo inteiro. 

7  - De autorização à Câmara Municipal para realizar obras por administração 

directa até ao valor de 399 mil euros. 

8  - De autorização para o lançamento em 2006 de uma Derrama de 10% sobre a 

Colecta do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC), 
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destinado a fazer face às necessidades de investimento ao nível das obras de 

remodelação, conservação e ampliação do Parque Escolar Municipal. 

9  - De fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2006, com os 

seguintes valores: Prédios Rústicos (0,8%), Prédios Urbanos (0,7%) e Prédios 

Urbanos avaliados pelo CIMI (0,5%). 

10 - De delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de 

Freguesia através da aprovação do “Regulamento de Delegação de 

Competências”, do “Protocolo para a recolha Personalizada de Monos 

Domésticos e Aparas de Jardins” e do “Protocolo para a Emissão de Carta 

de Caçador e de Licença de caça”. 

11 - De designação do Presidente de Junta como representante do Município aos 

Congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo 

eleitos como efectivo a Presidente da Junta de Freguesia da Sobreda – Maria 

Manuela  Baptista Colaço dos Santos Lopes, e como suplente o Presidente 

da Junta de Freguesia do Feijó – José Manuel Pereira. 

12 - De criação de um Grupo de Trabalho para a revisão do Regimento da 

Assembleia Municipal composto por Membros da Mesa e um representante 

de cada Grupo Municipal (CDU, PS, PSD e BE). 

 
 
Almada, em 22 de Novembro de 2005 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


