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EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Sessão Extraordinária realizada no dia 12 de Novembro de 

2002, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 
Numa situação de indisfarçável aperto orçamental, no qual a busca de um 

equilíbrio passa, inevitavelmente, pela contenção de despesas, o PIDDAC para 

2003 não reflecte muitas das necessidades de investimento ao nível dos diferentes 

municípios portugueses.  

Também ao nível do concelho de Almada este pressuposto se verifica e alguns dos 

projectos importantes ao seu desenvolvimento não encontram, para 2003, reflexo 

ao nível das rubricas do PIDDAC anexo à Proposta de Orçamento de Estado.  

Sem embargo foi possível, ao nível do concelho de Almada, na discussão em sede 

de Comissão de Economia e Finanças, inserir três propostas de alteração que 

abrangem projectos da maior relevância.  

Foram assim apresentadas e votadas favoravelmente as seguintes propostas de 

alteração ao PIDDAC:  

 IC 32 troço Trafaria -Pêra, numa dotação global de 4.200.000 euros, com inicio 

em 2003 e conclusão em 2006;  

 Quartel da GNR da Charneca de Caparica, numa dotação global de 513.458 

euros, com início em 2003 e conclusão em 2005; 
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 Quartel da PSP da Laranjeiro, numa dotação global de 300.075 euros, com 

início em 2003 e conclusão em 2005.  

 

Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em 12 de Novembro de 2002, 

sem deixar de achar que alguns dos projectos importantes para o seu 

desenvolvimento continuam a não encontrar para 2003 reflexo ao nível das 

rubricas do PIDDAC, congratula-se com as referidas alterações introduzidas na 

discussão na especialidade da Proposta de Orçamento de Estado para 2003.  

 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR 

MIM ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE 

CONCELHO. 

 

Almada, em 13 de Novembro de 2002 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

                                                     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 

 

 


