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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 02/2004 
 
 
 
A Assembleia Municipal de Almada realizou a Sessão Ordinária referente 

ao mês de Abril, reunindo nos dias 27, 28 e 30 de Abril de 2004 

(respectivamente, Actas Nºs 3, 4 e 5/VIII/2004), apreciou a Informação 

Acerca da Actividade Municipal e, por iniciativa própria ou a proposta da 

Câmara Municipal, aprovou as seguintes deliberações: 
 

DELIBERAÇÕES 

1. De aprovação dos Documentos de Prestação de Contas e do Inventário 

dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais – Relatório de Actividades 

e Conta de Gerência do Município e dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, referentes ao ano de 2003. (Editais Nº 34, 35, 36 e 

37/VIII/2004, Acta Nº 05/VIII/2004) 

2. De autorização do Município para a Criação da Empresa Municipal de 

Estacionamento e Circulação de Almada, com o objectivo da 

implementação do Plano de Mobilidade - Acessibilidades 21 para a 

melhoria da circulação e da mobilidade dos cidadãos e da gestão e 

fiscalização do estacionamento na cidade que privilegie os residentes, 

beneficie os visitantes de curta duração e restrinja os visitantes 

pendulares de longa duração. (Edital Nº 40/VIII/2004, Acta Nº 

05/VIII/2004) 
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3. De autorização do Município a integrar a Grande Área Metropolitana 

determinada pela Lei nº 10/2003, a constituir pelos nove Municípios da 

Península de Setúbal e por nove Municípios do Distrito de Lisboa. A 

Assembleia Municipal aprovou ainda, em forma de recomendação, um 

conjunto de propostas sobre a denominação, legitimação, competências 

e funcionamento da futura Grande Área Metropolitana. (Editais Nº 38 e 

39/VIII/2004, Acta Nº 05/VIII/2004) 

4. De realização, com carácter bienal, do «Festival Cantar Abril» 

incentivando a música de intervenção nas vertentes de “Recriação de 

Canções de Resistência” e de “Criação de Canções de Liberdade – novas 

músicas e letras”. Em cada uma das suas edições o Festival 

homenageará e atribuirá os seguintes prémios: Prémio Recriação – 

Adriano Correia de Oliveira, Prémio Interpretação – José Afonso, e 

Prémio Poesia – Ary dos Santos. (Edital Nº 29/VIII/2004, Acta Nº 

03/VIII/2004) 

5. De exigência ao Senhor Ministro da Saúde do cumprimento do Decreto-

Lei nº 298/2002 para que entre em funcionamento o Conselho 

Consultivo do Hospital Garcia de Orta enquanto órgão que estabelece a 

ligação entre o Hospital e a Comunidade que serve e a quem compete 

pronunciar-se e formular recomendações ao Conselho de Administração 

sobre a prestação do serviço de saúde à população. (Edital Nº 

21/VIII/2004, Acta Nº 03/VIII/2004) 

6. De evocação e saudação à Revolução do 25 de Abril de 1974:  

 Valorizando a modernidade e actualidade dos valores e do projecto 

libertador da Revolução de Abril como elemento indispensável de 
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uma política que inscreva no futuro de Portugal uma efectiva 

democracia política, económica, cultural e social; (Edital Nº 

24/VIII/2004, Acta Nº 03/VIII/2004) 

 Enaltecendo a conquista da liberdade e a real democracia e o valor 

desta data histórica como património de todos e para todos os 

portugueses; (Edital Nº 25/VIII/2004, Acta Nº 03/VIII/2004) 

 Homenageando o Capitão Salgueiro Maia, um dos maiores baluartes 

das liberdades do 25 de Abril e grande exemplo de homem, militar e 

patriota, propondo a atribuição da Medalha de Ouro. (Edital Nº 

28/VIII/2004, Acta Nº 03/VIII/2004) 

7. De saudação ao 1º de Maio e de solidarização com as lutas dos 

trabalhadores na defesa dos seus postos de trabalho e dos seus direitos e 

regalias conquistadas, declarando que Portugal precisa de mudar no 

sentido do progresso, da justiça social e da solidariedade. (Editais Nº 22 

e 23/VIII/2004, Acta Nº 03/VIII/2004) 

8. De apoio ao passe social intermodal e exigindo ao Governo a sua defesa 

enquanto legítimo direito dos utentes dos transportes públicos. (Edital 

Nº 26/VIII/2004, Acta Nº 03/VIII/2004) 

9. De solidariedade com o povo espanhol pela tragédia que se abateu sobre 

Madrid em 11 de Março – Pela Paz no mundo e pelo fim de todo o tipo 

de terrorismos. (Edital Nº 27/VIII/2004, Acta Nº 03/VIII/2004) 

 

Almada, em 04 de Maio de 2004 
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


