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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 05 / IX–2º (2006 / 2007) 
 

 

Para conhecimento e apreciação dos Cidadãos, das Instituições, Entidades e 

Organizações informo de que a Assembleia Municipal de Almada realizou nos 

passados dias 26, 27 e 30 de Abril a Sessão Plenária referente ao mês de Abril de 

2007, em que debateu a Actividade Municipal e por iniciativa própria ou por 

proposta da Câmara Municipal aprovou as seguintes deliberações: 

DELIBERAÇÕES 

 

 1  - Contra a Intolerância e de Condenação do Racismo, da Xenofobia, do Neo-

Nazismo e do Fascismo 

Em consideração de que se tem verificado nos últimos tempos um incremento de 

actividades de organizações fascistas atentatórias dos valores do Portugal de 

Abril e dos Direitos Humanos, em que se destaca e prova-o a apreensão pela 

Polícia Judiciária de armas, munições e material de propaganda racista e 

iniciativas de insulto e ameaça aos imigrantes, de branqueamento do fascismo e 

do seu ditador (Oliveira Salazar), e da tentativa de realização de um encontro 

internacional de apoio ao fascismo, ao racismo e à xenofobia. 

Considerando que a tolerância deve ser entendida como o respeito, aceitação e 

reconhecimento da diversidade das várias culturas, e não pode apresentar 

qualquer hesitação face á violação destes valores, devendo manifestar-se 

intolerante perante qualquer expressão de intolerância racial, étnica ou social. 

Contexto em que a Assembleia Municipal deliberou: 
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� Reafirmar a sua preocupação e repúdio pelas actividades racistas, 

xenófobas, neo-nazis e de branqueamento do fascismo; 

� Apelar às forças sociais e políticas e aos cidadãos, para se empenharem na 

defesa das causas e valores de Abril e exigir ao Estado que garanta o 

cumprimento da Constituição e dos Direitos Humanos; 

� Solidarizar-se com todos os cidadãos imigrantes e manifestar o apoio a 

todas as medidas que visem a plena integração dos imigrantes que vivem e 

trabalham no nosso País. 

2  - Transferências de Competências do Governo para as Autarquias 

A Assembleia Municipal apreciou o processo desencadeado pelo Governo de 

transferência de competências da Administração Central para as Autarquias 

Locais nas áreas da Saúde, Educação, Acção Social, Ambiente e Ordenamento do 

Território. 

Considerou que o processo surge no contexto, designadamente, da nova Lei de 

Finanças Locais lesiva para os Municípios e os interesses e necessidades dos 

Cidadãos, da gestão centralizada e centralizadora dos Fundos Comunitários para 

o desenvolvimento, do encerramento dos serviços públicos em todo o País. 

Pelo que a Assembleia Municipal deliberou: 

� Recusar uma anunciada transferência de competências que mais não seja do 

que a transferência de encargos e insatisfações por falta de investimento do 

Governo; 

� Condenar as tentativas de, pela transferência de competências que os 

municípios não podem devidamente assegurar por constrangimentos e 

limitações legais e financeiras impostas pelo Governo, contribuir para a 



 

  

 

MUNICIPIO DE ALMADA 
 

Assembleia Municipal 

 

 

3 

desestruturação de políticas públicas e a privatização de funções e serviços 

tão fundamentais como a Saúde e a Educação; 

� Exigir um verdadeiro processo de descentralização de competências, 

incluindo a criação de Regiões Administrativas, que contribua para a 

construção de um Estado moderno e o desenvolvimento sustentado do País e 

promova as funções sociais do Estado e a qualidade dos serviços públicos 

prestados aos Cidadãos. 

3  - Sobre a Criação e Extinção de Tribunais em Almada 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do anúncio da criação do Tribunal 

de Família e Menores em Almada e a proposta de extinção do Tribunal de Trabalho 

de Almada. 

� Pelo que deliberou manifestar o seu regozijo pela Resolução do Conselho de 

Ministros que cria o Tribunal de Família e Menores, e saudou o Município e as 

Organizações de Mulheres e de Protecção de Jovens pela acção desenvolvida 

para a criação do Tribunal; 

� Quanto à proposta de extinção do Tribunal de Trabalho de Almada que serve 

também os Concelhos do Seixal e Sesimbra considera-se injustificada, tanto 

mais que têm vindo anualmente a aumentar o número de processos entrados, 

pelo que é um Tribunal absolutamente necessário ao serviço dos cidadãos. 

Neste contexto a Assembleia Municipal deliberou peticionar ao Governo a 

manutenção do Tribunal de Trabalho de Almada, pela essencialidade que se 

lhe reconhece para as populações e em particular os trabalhadores dos 

Concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra. 
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4  - De Preocupação pelo Futuro do Arsenal do Alfeite 

A Assembleia Municipal ouviu mais uma vez as preocupações dos trabalhadores 

do Arsenal do Alfeite e as suas organizações representativas, assim como as suas 

exigências ao Governo para que seja assegurado o futuro de tão importante 

estaleiro naval. 

Pelo que a Assembleia Municipal deliberou: 

� Proclamar o Arsenal do Alfeite, empresa de grandes e gloriosas tradições que 

honra a Marinha e todos os Arsenalistas, unidade produtiva com grande 

impacto económico e social ao nível da Região e do País e estratégica para a 

soberania e defesa nacionais; 

� Pronunciar-se pela absoluta necessidade de ser garantida a estabilidade e 

futuro para o Arsenal do Alfeite que deverá passar pela manutenção da sua 

natureza pública, a ligação à Marinha e uma política de investimentos para a 

sua modernização por forma a alcançar altos níveis de competitividade; 

� Manifestar activa solidariedade para com os trabalhadores arsenalistas e suas 

lutas em defesa dos seus postos de trabalho, dos direitos laborais e de um 

Arsenal próspero e moderno ao serviço da Marinha e do País; 

� Considerar necessário que o Governo abra aos Órgãos Representativos dos 

Trabalhadores a participação na reestruturação e modernização do Estaleiro. 

5  - Sobre a Política Tarifária a praticar pelo Metro Sul do Tejo 

Tendo por base o Decreto-Lei que estabelece as bases da concessão da rede do 

metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo determinando que a “concessionária 

fica obrigada a assegurar, ao longo do período da concessão, com os operadores 

de outros modos de transportes públicos a intermodalidade dos títulos de 
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transporte por si comercializados de forma a corresponder às necessidades das 

populações abrangidas pela rede”. 

Considerando que a atractividade dos transportes públicos, como é o caso do 

MST, passa pela utilização dos passes sociais multimodais, para além de uma 

política tarifária que não penalize e afaste os potenciais utentes. 

Pelo que a Assembleia Municipal chama a atenção do Governo e da Empresa 

Concessionária do Metro de que: 

� O preço da viagem entre Corroios e a Cova da Piedade não pode ter o mesmo 

preço da viagem entre Corroios e Cacilhas ou Corroios e a Universidade; 

� Os passes sociais multimodais devem ser válidos para o MST. 

6  - De Saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio 

A Assembleia Municipal em consideração do significado para o Povo Português e 

os Trabalhadores destas datas e das causas e valores intrínsecos que as 

integram, deliberou: 

� Saudar o 33º Aniversário do 25 de Abril de 1974 e do 1º de Maio em Liberdade, 

assim como todos os Munícipes e Trabalhadores de Almada; 

� Saudar os Militares de Abril reconhecendo o seu papel decisivo no derrube da 

ditadura fascista; 

� Solidarizar-se com todas as iniciativas, que promovam os direitos e garantias 

preconizados na Constituição da República, designadamente o acesso 

universal ao trabalho, assente na estabilidade, protecção e igualdade social, 

contra a precariedade e pela justiça social.  
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7  - De Apoio às Lutas dos Trabalhadores 

A Assembleia Municipal, em consideração da degradação das condições de vida, 

do agravamento das desigualdades sociais, do aumento da pobreza e da criação 

de novos pobres; 

Considerando também o continuado aumento do custo de vida e a redução do 

poder de compra dos salários, o aumento da carga fiscal sobre os rendimentos 

das famílias, o agravamento do desemprego, a generalização da precariedade no 

trabalho, o ataque sem precedentes aos trabalhadores da Administração Pública, 

a desregulamentação do trabalho, que geram instabilidade, insegurança e 

sofrimento, mas também determinação em elevar o protesto e as formas de luta; 

Pelo que, a Assembleia Municipal decidiu: 

� Solidarizar-se com as lutas dos Trabalhadores e a Greve Geral marcada para o 

próximo dia 30 de Maio, apelando à participação de todos os trabalhadores na 

luta contra o neo-liberalismo desenfreado e na defesa do trabalho com direitos 

para todos. 

8  - De Congratulação pela realização na Costa de Caparica do Campeonato do 

Mundo de Surf-Juniores  

A realização entre os próximos dias 4 e 13 de Maio do Campeonato do Mundo de 

Surf, com a presença de 30 selecções oriundas dos 5 continentes, deve-se ao 

prestígio internacional do Caparica Surfing Clube e da respectiva Federação e 

constitui também o reconhecimento internacional para as potencialidades do 

Concelho de Almada, com condições naturais próprias à realização de eventos 

deste tipo, bem como à sua capacidade organizativa em acontecimentos desta 

dimensão. Acresce que Almada é a primeira cidade europeia a organizar a 
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competição, uma das principais do calendário internacional, o que certamente 

constituirá motivo de orgulho e gratificação não só para os Almadenses, como 

para todos os Portugueses. 

Pelo que, a Assembleia Municipal decidiu: 

� Congratular-se vivamente pela realização em Almada / Costa de Caparica do 

Campeonato do Mundo de Surf e saudar o Caparica Surfing Clube e a Câmara 

Municipal e demais entidades que contribuíram para a sua concretização. 

9  - De Saudação às Atletas Almadenses e Campeãs da Europa Telma Monteiro e 

Naide Gomes 

A Assembleia Municipal saudou e felicitou as duas atletas almadenses pelos 

feitos desportivos e desejou-lhes a continuação das suas carreiras repletas de 

êxitos. 

As duas atletas enchem de orgulho os almadenses e todos os portugueses. 

A judoca Telma Monteiro após a conquista da medalha de bronze em 2004 e 2005, 

e da medalha de ouro em 2006, assumindo actualmente o número um do ranking 

mundial, sagrou-se no passado dia 6 de Abril, em Belgrado, na Sérvia, bicampeã 

da Europa na sua categoria. 

A atleta Naide Gomes que foi campeã europeia em pista coberta em 2005 e vice 

campeã europeia da modalidade ao ar livre em 2006, revalidou em Março, no 

Campeonato da Europa realizado em Inglaterra, o título europeu de salto em 

comprimento em pista coberta, alcançando simultaneamente um novo record 

nacional e a melhor marca mundial do ano. 

 



 

  

 

MUNICIPIO DE ALMADA 
 

Assembleia Municipal 

 

 

8 

10  - De Congratulação pela realização em Almada do V Campus Euro-Americano 

de Cooperação Cultural 

Este importante acontecimento é promovido pela Organização dos Estados Ibero-

Americanos para a Educação e a Cultura, e pela Fundação Interarts de Barcelona, 

sendo o Município de Almada e a Cultideias, os seus parceiros em Portugal. 

A cooperação e o diálogo intercultural reunirá em Almada, entre os próximos dias 

8 e 12 de Maio, mais de 300 pessoas, entre criadores, investigadores e agentes 

culturais oriundos do Continente Americano e de toda a Europa, estando ainda 

previstas actividades nos domínios do teatro, da música e do cinema, entre 

outros. 

Sendo a primeira vez que uma Cidade Portuguesa é escolhida para acolher este 

evento e pela importância nacional e internacional do acontecimento, a 

Assembleia Municipal congratulou-se pela sua realização em Almada e saudou as 

entidades envolvidas na sua organização. 

11  - De Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas do Município e dos 

SMAS referentes ao ano de 2006 

A Assembleia Municipal apreciou e aprovou os Relatórios de Actividades, as 

Contas de Gerência e os Inventários de Bens, Direitos e Obrigações referentes ao 

ano de 2006, do Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

12  - De Aprovação das Primeiras Revisões aos Planos de Investimentos e aos 

Orçamentos do Município e dos SMAS para 2007 

A Assembleia Municipal aprovou a Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Orçamento do Município para 2007, totalizando o valor de 5.886.500,00€, assim 
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como ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento dos SMAS para 2007, 

totalizando o valor de 6.882.055,61€. 

13  - De Fixação dos Valores das Taxas e Remunerações para as Comissões 

Municipais Arbitrais no âmbito do Novo Regime de Arrendamento Urbano 

Em consideração de que as referidas Comissões têm competência para decidir 

alguns tipos de conflitos, nomeadamente os relativos a obras e à efectiva 

utilização do espaço arrendado e desempenham funções essenciais quer na 

determinação do nível de conservação para efeito de actualização da renda quer 

ainda na recolha e encaminhamento de informação para o monitorização da 

aplicação do Novo Regime. 

Indicando a lei os valores das taxas a cobrar, a Assembleia Municipal aprovou os 

valores remuneratórios dos intervenientes na Comissão Arbitral e os valores das 

taxas a cobrar pelos serviços prestados que são de 96€ para a determinação do 

coeficiente de conservação, de 48€ para a definição das obras necessárias para a 

obtenção de nível de conservação superior, e de 96€ de submissão de um litígio a 

decisão da Comissão. 

14  - De Designação de Cidadãos para a Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens de Almada (CPCJ) 

Por terem atingido o limite legal de seis anos em funções terminaram o seu 

mandato na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Almada os Cidadãos 

Domingos Torgal e Ana Luísa Carvalho, pelo que foram designados em sua 

substituição os Cidadãos Filipe Ribeiro Vieira e Paulo Jorge Mota. 
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15  - De Afectação de Despesas com Pessoal da Associação de Municípios ao 

Município de Almada 

Considerando que o Município de Almada integra a Associação de Municípios da 

Região de Setúbal e que as despesas com pessoal da Associação contam para as 

despesas com pessoal do Município; 

Considerando que o conjunto das despesas com pessoal, incluindo as da 

Associação de Municípios, correspondem a 42% da receita corrente do ano 

anterior e assim longe do limite de 60% possível, estabelecidos pelo Decreto-Lei 

nº 116/84, de 6 de Abril; 

� Termos que, a Assembleia Municipal deu o seu acordo à afectação das 

despesas com pessoal do Município para o ano de 2007 em €26.506,63 

correspondente a 18,98% do total de despesas com pessoal da Associação de 

Municípios da Região de Setúbal. 

16  - De Aprovação de Alterações ao Plano de Actividades e Orçamento da 

CostaPolis para realização de Obras de Defesa Costeira das Praias da Costa 

de Caparica 

Considerando que no âmbito da Sociedade CostaPolis o Governo propôs e 

aprovou um Protocolo a celebrar entre a Sociedade, o INAG e a APL tendo em 

vista o reforço das obras de defesa costeira das Praias Urbanas da Costa de 

Caparica; 

Considerando que esta obra, no valor de 3.100.000,00€ ao ser integrada no Plano e 

Orçamento da Sociedade, obriga á sua alteração e determina uma alteração à 

Intervenção Polis na Costa de Caparica, cuja reprogramação física e financeira 

tinha sido aprovada em Novembro de 2006 pelo Governo e pelo Município; 
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Considerando o interesse na defesa e qualificação da Costa de Caparica; 

� A Assembleia Municipal aprovou a proposta de alteração ao Plano de 

Actividades e Orçamento da CostaPolis, explicitando que a referida aprovação 

tem como pressuposto de que as obras de defesa costeira não comprometem 

a plena concretização das demais acções e medidas e respectivos meios 

financeiros identificados na Reprogramação Física e Financeira aprovada em 

Novembro de 2006. 

 

Almada, em 07 de Maio de 2007 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

        (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


