
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

 

ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 05/2004 
 
 
 
A Assembleia Municipal de Almada realizou a Sessão Plenária referente 

ao mês de Setembro de 2004, reunindo nos dias 24 e 29 de Setembro de 

2004, em que debateu o desenvolvimento da Actividade Municipal e 

aprovou as seguintes deliberações: 
 

DELIBERAÇÕES 

 
1. De aprovação do Plano de Pormenor do Bairro do Campo da Bola do 

Programa Polis na Costa de Caparica e o seu envio ao Governo para 

ratificação do Conselho de Ministros. 

O Plano abrange uma área de cerca de 104.000 m2 em que se integra 

o denominado Bairro do Campo da Bola e áreas adjacentes, 

delimitado a norte pelo lote dos Bombeiros Voluntários e a sul pelo 

Parque de Campismo do CCCA. 

O Plano de Pormenor integra as seguintes soluções urbanísticas: 

 Traçado do Metro Sul do Tejo; 

 Construção de 252 fogos para realojamento de famílias; 

 Construção da Sede da Junta de Freguesia, de um Centro de 

Apoio a Idosos e de um ATL para Crianças; 

 Construção do Mercado Municipal e de uma média Área 

Comercial; 
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 Construção das Sedes do Sport União e Caparica e da 

Organização de Moradores; 

 Construção de habitação, comércio e serviços; 

 Construção de Espaços Públicos ajardinados e equipados 

reguladores de um desenho urbano de qualidade e promotores 

da circulação pedonal e de uma Área Verde para recreio e lazer; 

 Construção de estacionamento automóvel integrado no espaço 

público, com 1.566 lugares à superfície e no interior dos lotes, 19 

lugares para pesados e área própria para cargas e descargas. 

O Plano de Pormenor complementa-se com as previstas vias 

estruturantes: prolongamento da Av. General Humberto Delgado a 

Poente, a Alameda do Mar a Sul e o entroncamento com a Estrada 

Regional 377-2 a Nascente, pelo que a Assembleia Municipal mais 

uma vez manifesta a necessidade de construção em tempo útil, da 

referida Estrada Regional. 

2. De fixação para 2005 do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, dos 

seguintes valores: 

 Prédios Rústicos .................................................................... 0,8 % 

 Prédios Urbanos .................................................................... 0,7 % 

 Prédios Urbanos avaliados pelo CIMI ................................ 0,5 % 

3. De aprovação do Regulamento de Licenciamento das Actividades de: 

guarda nocturno, venda ambulante de lotaria, realização de 

acampamentos ocasionais, exploração de máquinas de diversão, 

realização de espectáculos desportivos e de divertimentos em lugares 
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públicos ao ar livre e respectiva venda de bilhetes em agências ou 

postos de venda, realização de fogueiras e queimadas, e realização de 

leilões, em cumprimento do Decreto-Lei nº 264/2002 que transfere 

competências de licenciamento dos Governos Civis para os 

Municípios. 

4. De autorização para o lançamento em 2005 de uma Derrama de 10% 

sobre a Colecta do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas 

– IRC, destinado a fazer face às necessidades de investimento ao nível 

das obras de remodelação, conservação e ampliação do parque 

escolar e da rede de equipamentos desportivos. 

5. De aprovação da Lista de Candidatos a Juizes Sociais, em 

cumprimento do Decreto-Lei nº 156/78. 

6. De indicação da cidadã Maria Manuela Colaço para a Comissão 

Municipal de Licenciamento da Instalação ou Modificação de 

Estabelecimento de Comércio e de Conversão ou Instalação de 

Conjunto Comercial, em cumprimento da Lei nº 12/2004. 

7. De preocupação pelo conturbado e protelado início do Ano Escolar e 

dos reflexos negativos no percurso educativo dos estudantes e na 

estabilidade das famílias e de exigência de medidas para a urgente e 

justa colocação dos professores e de apuramento de responsabilidades 

pelos atrasos. 
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8. De defesa do Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito, contra o 

novo imposto (Taxas Moderadoras) para financiar os serviços de 

saúde e exigindo o combate à fraude e à evasão fiscal e aos benefícios 

fiscais às actividades especulativas e financeiras, para que todos 

contribuam para o financiamento do SNS. 

9. De aprovação de um conjunto de propostas ao Orçamento de Estado / 

PIDDAC para 2005, em áreas decisivas para o desenvolvimento do 

Concelho, designadamente para o desenvolvimento económico, social 

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

cidadãos e de apoio a projectos do Movimento Associativo e 

Instituições de Solidariedade Social. 

10. De reconhecimento e homenagem aos atletas almadenses Alberto 

Chaiça, Naide Gomes e Telma Monteiro, pelo desempenho nos Jogos 

Olímpicos 2004 em Atenas. 

11. De homenagem e de pesar pelo falecimento do Dr. Luís Nunes de 

Almeida, Juiz Presidente do Tribunal Constitucional, destacando o 

homem de convicções, de tolerância, um humanista preocupado com 

a liberdade, a justiça e o progresso social. 

12. De reconhecimento e pesar pelo falecimento de Adelino Tacanho, 

responsável máximo pelo Festival de Música dos Capuchos 

(Caparica), que ao longo de 21 anos muito dignificou o panorama 

musical e cultural municipal e nacional. 
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13. De suspensão da apreciação, por falta de decisão dos Ministérios das 

Obras Públicas e das Finanças, do Protocolo de Acordo para que os 

trabalhos de construção do Metro Sul do Tejo decorram com 

normalidade, segurança e cumprindo o contratualizado entre o 

Governo e a Empresa Concessionária. 

 

Almada, em 30 de Setembro de 2004 

 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


