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ATIVIDADE EM PLENÁRIO

Para conhecimento e acompanhamento da atividade da Assembleia Municipal em Plenário, informa-se
que se realizou a sessão plenária ordinária de setembro nos dias 30 de setembro, 1 e 9 de outubro de
2020 em que além do período de intervenção dos cidadãos, foram aprovadas por iniciativa própria ou
por proposta da Câmara Municipal, as seguintes deliberações:
DELIBERAÇÕES

01 – Voto de Pesar pelo falecimento de Mónica Fernanda Carvalho Ferreira
02 - Voto de Pesar por José Abrantes Raposo
03 - Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Branquinho
04 - Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Gil
05 – Moção/Saudação a Miguel Oliveira
06 – Saudação à Escola Pública
07 – Moção pela disponibilização de testes gratuitos a professores, assistentes operacionais e alunos
08 – Moção Memorial aos Ex-combatentes de Almada
09 – Saudação “Almada – Território de Muitos” é premiada
10 – Moção/Deliberação Saudação à Associação de Coletividades do Concelho de Almada
11 – Recomendação pelo fim das beatas no chão das nossas ruas
12 - Moção/Deliberação Saudação à Professora Elvira Fortunato
13 – Voto de Saudação Eleição dos Órgãos Sociais da ACCA – Associação de Coletividades do Concelho de Almada
14 – Moção/Deliberação pelo reforço dos cuidados primários de saúde
15 – Moção/Deliberação Saudação à luta dos utentes pela melhoria dos transportes públicos
16 – Aquisição de frações habitacionais para realojamento de agregados familiares em situação de carência
17 – Transferência de Competências da Administração Central para as Autarquias Locais para o ano de 2021 na área da Ação Social
18 – Gestão de Ativos. Concessão. Exploração de Estação de Serviço de Abastecimento de Combustíveis sita na Parcela C,
Quinta da Alembrança de Cima, Feijó
19 – Procedimentos concursais:
19.01 - para provimento de cargo de Chefe de Divisão de Sistemas Informáticos do Departamento de Informática dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Designação dos membros de Júri
19.02 - para provimento de cargo de Chefe de Divisão de Gestão Comercial e do Atendimento do Departamento Administrativo
e Financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Designação dos membros de Júri
19.03 - para provimento de cargo de Chefe de Divisão de Controlo da Qualidade da Água do Departamento de Produção e
Controlo da Qualidade da Água dos SMAS de Almada. Designação dos membros de Júri
19.04 - para provimento de cargo de Diretor do Departamento de Gestão de Redes de Água, Drenagem e Logística dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Designação dos membros de Júri
20 – Gestão de Ativos. Constituição de Direito de Superfície. Forte de Nossa Senhora da Saúde da Trafaria, frações A, B e C do
Bloco 1. Universidade Nova de Lisboa
21 – Carta de Princípios de Orçamento Participativo de Almada
O texto completo destas deliberações pode ser consultado no site da Assembleia Municipal de Almada, em Editais/Editais 2017-2021
(3º ano)/Edital 337/XII-3º, assim como nas Atas nº 51/XII-3º; 52/XII-3º e 53/XII-3º.

www.m-almada.pt/assembleiamunicipal
geral.assembleia@cma.m-almada.pt

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021
O Parlamento aprovou a proposta de Lei de Orçamento do Estado para 2021, com os votos
contra dos partidos de direita e do Bloco de Esquerda.
Perante aquela que pode bem ser a crise das nossas vidas, cabe aos agentes políticos a responsabilidade de pensarem para além do cálculo estratégico imediato: é neste Orçamento do
Estado, complementado pelo “Plano de Recuperação e Resiliência”, que reside grande parte da
capacidade de o país acionar as ferramentas à sua disposição para combater esta pandemia e os
seus efeitos económicos e sociais.
A proposta, apresentada pelo Governo e aprovada pelo Parlamento, responde às necessidades
do país, tendo prioridades muito claras: o combate à pandemia, a proteção das pessoas mais
vulneráveis e o apoio à economia e ao emprego.
Este é um Orçamento do Estado que permitirá a criação de uma nova prestação social de apoio
extraordinário ao rendimento, da mesma forma que será aumentado o limite mínimo do subsídio
de desemprego em mais de 60€ e das pensões mais baixas.
É também um Orçamento do Estado que aumenta em mais de 20% o investimento público, que
prossegue a estratégia de apoio às empresas quando o mercado não tem, por si, capacidade
para garantir a sua viabilidade e que aumenta o rendimento disponível das famílias em cerca de
550 milhões de euros, através do alívio fiscal pela redução do IVA da eletricidade, da diminuição
da taxa de retenção na fonte do IRS e da devolução, em “voucher”, do IVA pago na restauração,
hotelaria e cultura.
Mas é, sobretudo, um Orçamento que protege e reforça o Serviço Nacional de Saúde, a primeira
linha no combate ao Coronavírus, reforçando a sua dotação orçamental em cerca de 467,8
milhões de euros, que se vem somar a um incremento de 1445 milhões de euros em 2020.
Esta é, aliás, uma tendência que está em linha com a dos anteriores Orçamentos do Estado
elaborados pelo Governo do PS, em que se verificou um crescimento médio da dotação
orçamental do SNS em 6%, revertendo a tendência de decréscimo de 1,8%, seguida pelo
anterior Governo de direita. Estes reforços graduais e ininterruptos permitiram, assim, um reforço
da capacidade do SNS em cerca de 2300 milhões de euros ao longo dos últimos 5 anos.
O aumento expressivo dos recursos ao dispor permitiu que, entre o final de 2015 e agosto de
2020, houvesse um acréscimo de profissionais de saúde de cerca de 20 641 trabalhadores nas
várias categorias profissionais do SNS, entre os quais mais 4401 médicos, mais 8216 enfermeiros e mais 1344 técnicos de diagnóstico.
Esta política continuará a ser seguida, estando prevista, em 2021, a contratação de 4200 novos
profissionais.
O desafio que temos pela frente é enorme, as consequências desta pandemia não são ainda
totalmente conhecidas e só com um tremendo esforço coletivo será possível mitigar os seus
impactos.
Perante este desafio, e mesmo quando outros partidos desertam, os portugueses sabem que
podem confiar no PS.
Grupo Municipal do Partido Socialista (PS)
e-mail: c-almada@ps.pt

O Grupo Municipal da CDU propôs, em moção apresentada na Assembleia Municipal realizada em 24 de
Setembro, uma deliberação que reclamava ao Governo e à Assembleia da República, a adoção de medidas
legislativas necessárias para reposição das freguesias extintas em 2013 contra a vontade das populações
e dos respetivos órgãos autárquicos, reclamando igualmente que o processo legislativo seja concluído de
forma a assegurar a eleição dos Órgãos de Freguesia repostos no ato eleitoral a realizar em 2021.
A proposta da CDU foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD, PAN, CDS e deputada municipal independente, que optaram por ignorar que o processo de agregação/extinção de 1168 freguesias imposta pela
maioria PSD e CDS em 2013, conheceu uma generalizada contestação e oposição por parte das populações, e a expressão de frontal desacordo da esmagadora maioria dos órgãos autárquicos, então com o
acordo expresso por parte do PS.
De facto, ao contrário daquilo que em 2013 foi objeto de intensa propaganda, a extinção de freguesias não
trouxe ganhos financeiros nem contribuiu para o reforço da coesão territorial. Ao contrário, acentuou
muitas das assimetrias existentes.
Ao processo de encerramento em todo o país, e também no Concelho de Almada, de inúmeros serviços
públicos, também fruto da política do governo do PSD/CDS, a extinção de freguesias esvaziou e agravou
ainda mais a vida em muitas localidades, e promoveu a descaracterização de um dos referenciais fundamentais e essenciais do Poder Local Democrático, o seu caráter distintivo de proximidade às populações.
Com a enorme redução do número de eleitos de freguesia, perdeu-se não apenas uma intervenção de
proximidade às populações, reduzindo a capacidade e as condições concretas de intervenção das autarquias locais mais próximas das pessoas na resolução dos seus problemas, mas representou também a
redução da capacidade de reivindicação das populações e dos seus órgãos autárquicos, e em muitos casos
colocou em causa a identidade cultural e histórica das freguesias afetadas.
Ao longo da legislatura de 2013/2017, foram apresentadas na Assembleia da República diversas iniciativas legislativas no sentido da reposição das freguesias extintas, sempre que fosse essa a vontade expressa
pelas populações e pelos órgãos autárquicos, apontando como objetivo a eleição dos representantes das
populações no ato eleitoral realizado em Outubro de 2017. Estas iniciativas foram sucessivamente rejeitadas, sempre com o voto do PS, PSD e CDS, opção que agora estes partidos repetiram na Assembleia
Municipal de Almada rejeitando a moção da CDU.
A CDU reafirma que a reposição das freguesias extintas, no respeito pela vontade expressa pelas populações e órgãos que as representam, com a eleição dos titulares desses órgãos no ato eleitoral a realizar em
Outubro de 2021, é um ato de inteira justiça, é uma exigência democrática.
As populações de norte a sul do país continuam a reivindicar a reposição das freguesias extintas contra a
sua vontade.
Os últimos Congressos da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), realizados em 2018 e 2020, são
dessa realidade testemunhos irrecusáveis, ao colocarem nas suas conclusões a reposição das Freguesias
extintas como uma exigência da esmagadora maioria dos delegados àqueles dois Congressos.
Em Almada, a CDU continua a defender a reposição dos órgãos de freguesia das seis Freguesias agregadas
em 2013, enquanto fator determinante para a resolução mais eficaz e mãos rápida de inúmeros problemas
concretos das populações, e como contributo inestimável para um processo de desenvolvimento equilibrado do conjunto do território do Município, respeitando integralmente a identidade de cada uma das
comunidades que compõem o nosso Município.
Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária (CDU)
e-mail: almada@cdu.pt

Neste período, realizaram-se três reuniões da Assembleia Municipal, respetivamente em 30 de setembro, 1 e 9 de outubro.
Nestas sessões, que decorreram no Pavilhão Municipal do Feijó, rejeitámos uma proposta da CDU que pretendia a reposição das
antigas freguesias, quando os pressupostos que levaram à reorganização administrativa em 2012 se mantêm inalterados. Votámos a
favor de uma recomendação que apela ao fim das beatas no chão no Concelho de Almada. Destacamos ainda a votação a favor de uma
moção que propõe a construção de um memorial aos ex-combatentes de Almada.
Foi aprovada também uma proposta de aquisição de frações habitacionais até então arrendadas pela Câmara Municipal, de forma a
assegurar que as mesmas continuavam a destinar-se ao alojamento de agregados familiares em situação de carência económica.
Rejeitámos a transferência de competências da Administração Central na Área Social para o ano de 2021, em virtude de as mesmas
não serem acompanhadas dos indispensáveis meios humanos e financeiros.
Foi aprovada a celebração de um contrato para efeitos de constituição de direito de superfície por um período de 50 anos entre a
Câmara Municipal e a Universidade Nova de Lisboa para instalação no Forte da Trafaria do novo Instituto de Artes e Tecnologia, sendo
que esta nova unidade académica será dedicada à educação, formação, investigação e criação de áreas de confluência das artes e
das tecnologias.
Aprovou-se ainda a Carta de Princípios do Orçamento Participativo de Almada, que visa concorrer para o exercício e intervenção ativa
e responsável dos munícipes no processo de governação do Concelho, garantindo a participação de todos e também das instituições
da sociedade civil na decisão de afetação de recursos às políticas municipais.
Apresentámos uma moção de saudação ao piloto almadense Miguel Oliveira pelos resultados obtidos até então na prova máxima do
motociclismo internacional.
Finalmente, apresentámos um voto de pesar pelo falecimento na empresária almadense na área da estética Mónica Fernanda de
Carvalho Ferreira.
Grupo Municipal do Partido Social Democrata (PSD)
e-mail: psdalmada@gmail.com
Em Assembleia Municipal realizada em setembro de 2020, o Bloco de Esquerda apresentou os seguintes documentos: “Voto de
saudação à escola pública” enaltecendo o seu papel fundamental no combate à COVID-19, criando um ensino não presencial de
Emergência a partir dos recursos pessoais de professores e alunos; “Moção contra o processo de eleição indireta dos presidentes das
CCDR e pela instituição efetiva das Regiões Administrativas” tecendo fortes críticas à transformação deste processo numa espécie de
oligopólio eleitoral, com PS e PSD a distribuírem entre si cargos de presidente nas várias CCDR, num processo que de democrático tem
muito pouco, ficando assim evidente a intenção de manter o bloqueio à regionalização consagrada na constituição de 1976; “Moção pela
distribuição de testes gratuitos a professores, assistentes operacionais e alunos”. Referimos também que Almada é um dos maiores
concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, onde se torna cada vez mais urgente dar resposta às inúmeras carências habitacionais
nomeadamente através do realojamento de mais de 8000 agregados, dos quais 700 vivem em barracas ou em habitações completamente precárias. O Bloco de Esquerda continuará a defender uma política social de habitação no concelho que sirva os direitos de todos,
de quem vive em bairros públicos e se sente abandonado, de quem quer arrendar casa e não consegue, de quem é despejado porque
deixou de conseguir pagar renda.
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda (BE)
e-mail: almada.bloco@gmail.com
7.000. Este é o número de beatas de cigarro que a cada minuto são atiradas para o chão no nosso país. É consensual o dramático efeito que esta
prática provoca nos ecossistemas, contaminando solos, rios e oceanos com um cocktail de venenos que todos já conhecemos.
Sendo o descarte destes resíduos para o chão um (mau) hábito enraízado nos nossos costumes, mas sabendo-se também da insuficiência de
coletores apropriados à sua deposição, propusémos e vimos ser aprovada unanimemente na sessão ordinária de setembro da Assembleia
Municipal de Almada, uma recomendação com o objetivo de promover no nosso território uma campanha de sensibilização que alerte para o
perigo ambiental e de saúde pública desta prática, mas também dotar o município de coletores específicos para estes resíduos e ainda
prodecer à distribuição de cinzeiros portáteis que auxiliem a população fumadora no cumprimento de uma obrigação que, mais do que legal é
cívica, no superior interesse da proteção do património comum.
Grupo Municipal do PAN – Pessoas - Animais - Natureza
e-mail: almada.pan@gmail.com
PARABÉNS ALMA SÃ - EXTERNATO ZAZZO NOVO EQUIPAMENTO EM VISTA
No decorrer da última assembleia municipal, o CDS-Partido Popular saudou com grande satisfação a aprovação da proposta que permite
a cedência de parcela de terrenos na Sobreda à Alma Sã, mais conhecido por Externato Zazzo, instituição que tem vindo ao longo dos anos
a concretizar no terreno um trabalho digno de excelência com jovens e adultos com deficiência e que o CDS-Partido Popular reconhece
como extraordinário.
A proposta centra a sua objectividade numa Parcela com 7070m2, Quinta dos Pianos, Sobreda. Transmissão de Direito de Superfície Alma
Sã _ Centro de Educação Especial de Almada”, onde a associação poderá construir mais um equipamento para dar respostas às muitas
necessidades com que se têm deparado ao longo dos anos. Há muito que o CDS-Partido Popular acompanha o trabalho do Externato
Zazzo, tal como as suas dificuldades.
No entanto, falta ainda a câmara municipal assinar o protocolo de financiamento de 20% sobre o total do custo da obra e equipamentos,
assinatura essa que o CDS-Partido Popular acredita que decorrerá o mais breve possível.
Parabéns Alma Sã e Externato Zazzo, votos de um excelente trabalho.
Grupo Municipal do Partido Popular (CDS/PP)
e-mail: cds.almada@gmail.com

Informações úteis
Transmissão online das sessões da Assembleia Municipal:
É possível assistir em direto, através da internet, às sessões da Assembleia Municipal.
Aceda aos links existentes em www.m-almada.pt/assembleiamunicipal e em www.youtube.com/cmalmada
Assembleia Municipal de Almada
Av. Bento Gonçalves, 20 Int. Esq.º Cova da Piedade, 2805-101 Almada
Tel.: 21 272 40 14 / 21 274 87 68 Fax: 21 276 62 63 e-mail: geral.assembleiamunicipal@cma.m-almada.pt
Horário: 9h15 - 12h30 | 14h00 - 17h30

