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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 03/2004 
 
 
 
A Assembleia Municipal de Almada realizou no dia 25 de Maio de 2004 

uma Sessão Plenária Extraordinária e nos dias 30 de Junho e 01 de Julho a 

Sessão Plenária referente ao mês de Junho de 2004, em que debateu o 

desenvolvimento da Actividade Municipal e aprovou, por iniciativa própria 

ou por proposta da Câmara Municipal, as seguintes deliberações: 
 

DELIBERAÇÕES 

1. De Pesar pelo falecimento dos seguintes cidadãos: 

a) Professor António Sousa Franco, cabeça de lista do PS às eleições 

para o Parlamento Europeu. A Assembleia Municipal curvou-se 

“emocionada e respeitosamente perante a memória de Sousa Franco, 

um humanista e social-democrata que morreu ao serviço da 

Democracia e de Portugal”. 

b) Lino de Carvalho, deputado do PCP e Vice-Presidente da 

Assembleia da República. A Assembleia Municipal enalteceu “as 

qualidades humanas, cívicas e políticas de Lino de Carvalho” e 

manifestou “o mais profundo sentimento de pesar”. 

c) Emília Lídia Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de Almada 

entre 1982 e 2001. A Assembleia Municipal enalteceu “a sublime 

generosidade e qualidades humanas da cidadã almadense Emília 

Lídia”, e curvou-se “respeitosamente perante a sua memória” 

apresentando “as mais sentidas condolências”. 
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2. De designação do Presidente da Junta de Freguesia da Charneca de 

Caparica, Sr. António Rodrigues Anastácio, para integrar a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

3. De reclamação ao Estado para a consideração da água como um 

inalienável bem público, rejeitando a filosofia mercantilista que 

enforma a Resolução do Conselho de Ministros nº 72/2004 e apelando 

aos Deputados da Assembleia da República que requeiram a sua 

fiscalização sucessiva da constitucionalidade. 

4. De saudação ao Festival Internacional de Teatro de Almada e ao seu 

director Joaquim Benite e de regozijo pela atribuição pelo Governo das 

Medalhas de Mérito Cultural. De reconhecimento à Companhia de 

Teatro de Almada, a todos os seus trabalhadores e colaboradores pelo 

empenho e dedicação e exortando o Ministério da Cultura a reforçar os 

subsídios e apoios para que o festival continue a crescer e a afirmar-se 

no panorama cultural nacional e internacional. 

5. De declaração de oposição à Lei de Bases da Educação por conter várias 

inconstitucionalidades, não servir os interesses de um sistema educativo 

público, de qualidade e para todos. De manifestação de solidariedade 

activa com os agentes educativos do Concelho pelo seu empenho em 

projectos educativos orientados para a qualidade e para a inclusão de 

todos. 

6. De tomada de posição sobre os Cenários de Ocupação para a elaboração 

do Plano de Urbanização da Frente Ribeirinha Nascente da Cidade de 

Almada (Cacilhas / Margueira / Romeira). Manifestando-se pela 

exclusão do Cenário A1 e do Cenário C, que respectivamente: “confere 
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ao desenvolvimento uma vocação predominantemente residencial” e 

“designadamente se apresenta como o mais prejudicial para os critérios 

associados ao Estudo de Caracterização Ambiental, Geológica e 

Geotécnica”. Recomendando que a elaboração do Plano de Urbanização 

se desenvolva articulando harmoniosamente as valências da habitação e 

do emprego, privilegiando o menor impacto em termos ambientais e 

paisagísticos. 

7. De pronunciação pela manutenção dos Passes Sociais nos Transportes 

Públicos, contra a introdução de qualquer discriminação baseada em 

critérios económicos, defendendo a manutenção dos passes sociais 

intermodais destinados a reformados, idosos e crianças, e de oposição a 

novos aumentos dos títulos de transportes. 

8. De exigência da reposição da utilização da estação do Pragal pelos 

comboios alfa-pendular com destino e origem no Porto e de reclamação 

da rectificação dos horários do referido tipo de comboio nas ligações 

Lisboa/Faro/Lisboa, por forma a incluir também neste serviço uma 

paragem no Pragal. 

9. De apreciação dos pareceres do Conselho de Segurança dos Cidadãos de 

Almada, registando que a criminalidade participada diminuiu 

relativamente a 2002, embora se mantenha o sentimento de insegurança. 

Proclama a necessidade de prevenir a criminalidade através do combate 

às causas sociais que a determinam, nomeadamente as desigualdades, a 

injustiça social e o desemprego. Recomenda o aumento significativo do 

efectivo humano e dos meios operacionais das Forças de Segurança e o 

alargamento a todo o Concelho do policiamento comunitário ou de 

proximidade. Reclama a construção de novas instalações policiais na 
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Charneca de Caparica/Sobreda, Monte de Caparica/PIA e Costa de 

Caparica, e a recuperação das instalações na Trafaria e Almada Velha. 

Enaltece o desempenho altamente meritório das Forças de Segurança no 

cumprimento das suas missões no Concelho e da sua relação com a 

comunidade. 

10. De solidariedade com as Mulheres em julgamento no Tribunal de 

Setúbal pela prática de aborto e de apelo à Assembleia da República 

para que altere a Lei no sentido de permitir a despenalização da 

interrupção da gravidez até às doze semanas, a pedido da mulher. 

11. De homenagem ao capitão Luís Figo, a todos os futebolistas da selecção 

nacional, ao seleccionador e restante equipa técnica, bem como a todos 

aqueles envolvidos no sucesso que foi a organização do Europeu de 

Futebol em Portugal. 

12. De aprovação da 1ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos e do 

Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – 

SMAS para 2004. 

13. De actualização do Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços 

para vigorar em 2005. 

 

Almada, em 07 de Julho de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


