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   INTRODUÇÃO 
 
 

Através do Relatório anual, referente ao primeiro ano do X Mandato (2009 a 2013) a Mesa 

da Assembleia dá cumprimento ao artigo 110º do Regimento. 

O presente Relatório abrange o período entre o dia 01 de novembro de 2009 e o dia 30 de 

outubro de 2010, testemunhando e divulgando resumidamente a atividade do Órgão 

Deliberativo do Município em cumprimento das atribuições e competências constitucionais e 

legais. 

 

A Constituição da República Portuguesa gerada no Portugal de Abril consagra um Titulo (o 

VIII), e cinco Capítulos e trinta e um artigos (do artigo 235º ao artigo 265º) ao Poder Local 

determinando que a organização democrática do Estado compreende a existência de 

autarquias locais, definindo-as como pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos visando a prossecução de interesses próprios das populações (artigo 235º 

da CRP). 

Afirma ainda a Constituição da República que no continente as autarquias locais são as 

freguesias, os municípios e as regiões administrativas, podendo nas grandes áreas urbanas 

serem estabelecidas outras formas de organização territorial autárquica. 

Estabelece ainda a Constituição, enquanto Lei das leis, de que: 

- As atribuições e a organização das autarquias locais, bem como a competência 

dos seus órgãos, são regulados de harmonia com o princípio da descentralização 

administrativa. 

- As autarquias locais têm património e finanças próprios. 
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- O regime de finanças locais visa a justa repartição dos recursos públicos pelo 

Estado e pelas autarquias. 

- As receitas próprias das autarquias locais incluem obrigatoriamente as 

provenientes da gestão do seu património e as cobradas pela utilização dos seus 

serviços. 

- As autarquias locais dispõem de poder tributário próprio. 

- A tutela administrativa sobre as autarquias locais consiste na verificação do 

cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos. 

Define também a Constituição da República de que a organização das Autarquias Locais 

compreende uma Assembleia eleita (Assembleia de Freguesia ou Assembleia Municipal) 

dotada de poderes deliberativos e um órgão colegial (Junta de Freguesia ou Câmara 

Municipal, respetivamente) perante ela responsável. 

As Assembleias, enquanto órgãos deliberativos, têm variadas competências que lhe são 

atribuídas pela Constituição da República e por legislação ordinária, em que se destaca o 

acompanhamento da atividade dos Órgãos Executivos – Câmaras e Juntas – a aprovação 

dos mais relevantes instrumentos normativos, de planeamento e gestão da autarquia, 

nomeadamente os Planos de Atividade Anuais e os respetivos Orçamentos e, de uma forma 

geral, compete-lhe a defesa dos interesses vitais do Concelho ou da Freguesia e das suas 

Populações  
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A Assembleia Municipal de Almada 

 

A Assembleia Municipal de Almada é composta por 44 eleitos, sendo 33 eleitos directamente 

pelos Cidadãos, e os 11 Presidentes das Juntas de Freguesia por inerência do cargo. 

A composição, do ponto de vista político-partidário, é a seguinte: 

 22 eleitos pela lista da Coligação Democrática Unitária – CDU (Partido Comunista 

Português – PCP e Partido Ecologista Os Verdes – PEV); 

 11 eleitos pela lista do Partido Socialista – PS; 

 6 eleitos pela lista do Partido Social Democrata – PSD; 

 3 eleitos pela lista do Bloco de Esquerda – BE 

 2 eleitos pela lista do Centro Democrático Social – CDS-PP. 

Relativamente à composição etária dos eleitos, a média de idades é de 49,8 anos, tendo o 

eleito mais novo 20 anos, e o eleito menos novo 75 anos. 
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SESSÕES E REUNIÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 A Assembleia Municipal de Almada no primeiro ano do atual Mandato (período de 01 de 

novembro de 2009 a 30 de outubro de 2010) realizou 17 reuniões plenárias: 

 A primeira Reunião de Funcionamento após o ato eleitoral de 2009 para eleição da 

Mesa da Assembleia 

 5 Sessões Ordinárias, que se concretizaram através da realização de 13 Reuniões 

Plenárias; 

 1 Sessão Extraordinária, que se concretizou com a realização de 2 Reuniões 

Plenárias; 

 1 Sessão Extraordinária Solene Comemorativa do aniversário do 25 de Abril de 1974 

com a realização de 1 Reunião Plenária. 

 

 As Reuniões foram realizadas em instalações de Colectividades, de Associações de 

Bombeiros, e do Poder Local, nas seguintes Freguesias: 

 Na Freguesia da Trafaria  .............................................  4 Reuniões 

 Na Freguesia de Almada  .............................................  3 Reuniões 

 Na Freguesia da Cova da Piedade  ..............................  3 Reuniões 

 Na Freguesia da Feijó ..................................................  3 Reuniões 

 Na Freguesia da Sobreda .............................................  2 Reuniões 

 Na Freguesia da Charneca de Caparica........................ 2 Reuniões 
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 Quanto ao horário e duração das reuniões, verifica-se: 

 Todas as reuniões foram realizadas à noite, a partir das 21H15 

 A duração total das 17 reuniões corresponde a 52 horas e 45 minutos 

 A duração média de cada reunião corresponde a 3 horas e 06 minutos 

 

 Relativamente às presenças e faltas de Eleitos da Assembleia e da Câmara nas 17 

reuniões, verificou-se:  

(Quanto aos 44 Eleitos da Assembleia Municipal) 

 739 presenças de eleitos, média de 43,5 presenças por reunião 

 9 faltas de eleitos (dos quais 3 de Presidentes de Junta de Freguesia) média de 

0,5 faltas por reunião. 

 137 substituições ocasionais de eleitos, sendo 96de Eleitos diretamente e 41 de 

Presidentes de Junta de Freguesia, correspondendo a uma média de 8 substituições 

por reunião. 

 

(Quanto aos 11 Eleitos da Câmara Municipal 

 181 presenças de eleitos (Presidente e Vereadores), média de 10,6 presenças por 

reunião. 

 6 faltas de eleitos (Vereadores), média de 0,3 faltas por reunião 

 A presença da Presidente da Câmara em todas as 17 reuniões (100%) 

(Nota: Nos termos legais a Câmara Municipal faz-se representar obrigatoriamente, 

nas Sessões da Assembleia Municipal, pelo seu Presidente) 
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  ACTIVIDADE DELIBERATIVA (Quantitativa) 
 
 

 A Assembleia Municipal no período de 01 de novembro de 2009 a 30 de outubro de 

2010, apreciou 123 iniciativas deliberativas, das quais 97 (78,9%) de iniciativa própria 

(iniciativa de Eleitos da Assembleia Municipal) e 26 (21,1%) de iniciativa da Câmara 

Municipal. 

 

 Das 97 iniciativas de Eleitos da Assembleia Municipal, verifica-se que: 

 77 foram aprovadas (79,4%) 

 18 foram rejeitadas (18,5%) 

 02 foram retiradas (2,1%) 

 

 Das 26 iniciativas da Câmara Municipal, verifica-se que: 

 24 foram aprovadas (92,3%) 

 02 foram retiradas (para aditamento da votação) (7,7%) 

 

 (Nota: Neste balanço quantitativo não foram consideradas as deliberações relativas 

ao mandato dos eleitos, ao funcionamento em plenário da Assembleia, as Atas, etc.) 
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  ACTIVIDADE DELIBERATIVA (Qualitativa) 
 
 

 As 101 deliberações aprovadas pela Assembleia Municipal, no período de 01 de 

novembro de 2009 a 30 de outubro de 2010 são por áreas as seguintes: 

 Área A – Transportes, Acessibilidades e Mobilidade dos Cidadãos 

1. Sobre o Aumento de portagens na Península de Setúbal em 2010 

A Assembleia Municipal de Almada deliberou: 

1. Expressar o mais veemente protesto pelos aumentos do valor das 

portagens nas autoestradas A2 e A12 que servem a Península de 

Setúbal, e o Concelho de Almada em particular, por constituírem 

decisão arbitrária que prejudica a população do nosso Concelho e 

do Distrito, e por as considerar inaceitáveis e discriminatórias. 

2. Exigir do Governo, no cumprimento das suas competências e 

responsabilidades, uma intervenção junto da concessionária no 

sentido daquela decisão arbitrária ser corrigida. 

3. Reiterar a deliberação da Assembleia Municipal de Almada de 

Dezembro de 2007, rejeitando a intenção de introdução de portagens 

no troço do IC32 entre a Trafaria - Charneca de Caparica e o Nó 

de Coina, acessibilidade de extrema necessidade e importância para 

o desenvolvimento social e económico da região. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 65/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

2. Sobre o Aumento dos Transportes 

A Assembleia Municipal, deliberou pronunciar-se contra o aumento dos 

transportes. 
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(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 119/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

3. Pela Integração do Passe Social Intermodal sem custos adicionais 

A Assembleia Municipal no seguimento de deliberações já tomadas, decide 

reclamar do Governo: 

- que encontre, com carácter de urgência, as soluções adequadas para a 

integração do passe social intermodal sem custos adicionais para os 

utentes da margem sul. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 137/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

4. Por um MST amigo do ambiente e das pessoas 

A Assembleia Municipal deliberou:  

Recomendar celeridade às entidades competentes no desenvolvimento do 

plano anunciado, a bem da segurança dos transeuntes dos concelhos de 

Almada e do Seixal, de forma a transformar o MST num meio de transporte 

efetivamente mais seguro, mais utilizado e mais desejado por todos. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 66/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

 

5. Por um Metro Sul do Tejo com Futuro 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Recomendar celeridade no desenvolvimento do plano anunciado, não só 

em ações de marketing, mas em medidas efetivas, como a criação de 

barreiras físicas e reforço da sinalização e redução do ruído. 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 11 
 

Reclamar o entendimento entre os operadores de transportes da margem 

sul do Tejo, para que se crie um sistema integrado de transportes, 

como forma de atrair mais passageiros para o MST 

Reclamar a inclusão do MST no passe intermodal 

Exortar para que se passe rapidamente à segunda e terceira fase, que 

levará o MST aos concelhos do Barreiro e da Moita, e das freguesias 

da Costa da Caparica e Trafaria. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 135/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

6. Sobre a Diminuição de Frequência das Carreiras dos TST 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Solicitar ao MOPTC que diligencie para a resolução destes problemas que 

afectam a vida das populações do Concelho de Almada. 

Recomendar à CMA que, no âmbito das suas relações com o Poder Central 

incentive à melhoria do serviço prestado aos utentes dos transportes da 

Margem Sul. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 88/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 

 

7. Sobre o Transporte Inclusivo em Almada o “Flexibus” 

A Assembleia Municipal, deliberou:  

Recomendar à Câmara Municipal que no âmbito dos trabalhos do plano de 

mobilidade a desenvolver pelo Município para todo o Concelho, em 

articulação com o plano de deslocações urbanas a desenvolver pela 

Autoridade Metropolitana de Transportes, seja considerada a vertente do 

transporte inclusivo. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 94/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 12 
 

8. Sobre o Transporte Inclusivo em Pêra – Trafaria e Caparica 

Considerando de grande relevância o protocolo assinado entre a C.M.A. e 

a APPACDM para a entrada em funcionamento de mais uma medida social, 

neste caso, a entrada em funcionamento do mini autocarro como 

contribuição para a melhoria da mobilidade. 

Assim a Assembleia Municipal congratulou-se, com esta decisão do 

Executivo Camarário saudando-o. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 138/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

9. Sobre o Interface Rodoviário no Centro Sul – Rua Conceição Sameiro Antunes 

A Assembleia Municipal, delibera apoiar e incentivar a Câmara Municipal 

no encontrar as soluções mais adequadas à promoção do transporte público, 

articulando com o IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres, AMT - Autoridade Metropolitana de Transportes e Operadores 

e que contemple as reivindicações dos residentes. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 141/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

10. De Afectação do domínio público municipal e Concessão de Exploração de uma 

área de serviço para automóveis e duas estações de serviço de abastecimento 

de combustíveis 

A Assembleia Municipal autorizou a Câmara Municipal a concessionar por 

concurso público, a Exploração de uma área de serviço para automóveis e 

duas estações de serviços de abastecimento de combustíveis na Av.ª Bento 

Gonçalves. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº 73/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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11. Sobre a Aquisição de terrenos pela AEBT e CONBATE para construção do IC-

32/Ligação Trafaria – Charneca de Caparica e Coina 

A Assembleia Municipal aprovou: 

1  -  A proposta apresentada pela AEBT e pela CONBATE - Construções do 

Baixo Tejo, ACE de aquisição pelo valor de 4.000.000,00€. 

2  -  Autorizar a Câmara Municipal a disponibilizar de imediato os 

respectivos terrenos para a construção do IC-32; 

3 - Estabelecer o prazo de 30 dias de calendário, a contar da presente 

deliberação para apresentação pelos proponentes dos documentos 

adequados à subsequente decisão de alienação, pela Assembleia 

Municipal, nos termos da Lei. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº 75/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

12. Sobre o Estado de Conservação da Via Rápida da Costa da Caparica 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

- Exigir junto da Estradas de Portugal e da Concessão Baixo-Tejo que 

procedam de imediato e com carácter de urgência aos arranjos 

necessários no IC-20 até ao arranjo total da via. 

- Que assegurem as condições essenciais de segurança e circulação 

rodoviária para os milhares utentes que diariamente circulam nesta via 

estruturante e fundamental do Concelho de Almada. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 116/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

13. Sobre a Construção do IC32 – Rodovia de Ligação da Trafaria, Charneca da 

Caparica, Seixal, Coina/Barreiro – Montijo 

A Assembleia Municipal, deliberou: 
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 Reclamar a absoluta necessidade de ser atendido com carácter de urgência 

o parecer constante da deliberação camarária de 8/3/2010 e citada na 

introdução. 

 Exigir que o projeto de execução do IC32/CRIPS cumpra a DIA aprovada 

pelo Governo/Secretário de Estado do Ambiente em 6/09/2005, 

designadamente que a rodovia tenha um perfil de 2x2 vias. 

Solicitar, com carácter de urgência, ao Governo através do Ministério 

do Ambiente - Secretário de Estado do Ambiente que verifique o 

cumprimento e faça cumprir a Declaração de Impacte Ambiental emitida 

pelo Secretário de Estado do Ambiente em 6 de Setembro de 2005. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 121/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

14. Alienação de Terrenos para a Construção do IC32 de ligação da Trafaria – Charneca 

de Caparica e Coina 

A Assembleia Municipal autorizou a Câmara Municipal a alienar os terrenos 

do município para a construção do IC32 de ligação da Trafaria - Charneca 

de Caparica - Coina. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 17/X-1º; Reunião em 11/Out/2010; Edital nº 152/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

15. Sobre Investimento em Projetos Estruturantes 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Reiterar que o Novo Aeroporto de Lisboa, a ligação ferroviária de 

Alta Velocidade Lisboa/Madrid e a Terceira Travessia do Tejo, 

ligação rodo-ferroviária no corredor Barreiro/Chelas, são projetos 

estruturantes do território da Área Metropolitana de Lisboa, 

coerentes entre si e absolutamente indispensáveis à modernização 

do País. 
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(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun2010; Edital nº 118/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

 

 Área B – Desenvolvimento e Qualificação Urbana e Ambiental e dos 

Projetos Estratégicos 

1. De pronuncio da Assembleia Municipal junto do Governo e da Assembleia da 

República pela importância de concretização de investimentos da 

responsabilidade do Poder Central 

Propondo a sua consideração no âmbito do Orçamento de Estado para 2010, 

em que se destaca designadamente projetos na área das acessibilidades 

da segurança da educação e formação da saúde do social do movimento 

associativo e na área ambiental. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 2/X-1º; Reunião em 13/Nov/2009; Edital nº 06/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

2. Sobre Investimento em Projetos Estruturantes 

A Assembleia Municipal de Almada, deliberou: 

Reiterar que o Novo Aeroporto de Lisboa, a ligação ferroviária de Alta 

Velocidade Lisboa/Madrid e a Terceira Travessia do Tejo, ligação rodo-

ferroviária no corredor Barreiro/Chelas, são projetos estruturantes do 

território da Área Metropolitana de Lisboa, coerentes entre si e 

absolutamente indispensáveis à modernização do País. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun2010; Edital nº 118/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

3. Sobre a “Reserva de Território na Trafaria para Terminal de Contentores 

A Assembleia Municipal deliberou: 
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1 - Reiterar a posição assumida pelo Município de Almada ao longo dos 

anos, de rejeição da perspectiva futura de construção de um Terminal 

de Contentores e de aumento em cinco vezes da capacidade dos Silos 

da Silopor, por tal penalizar o desenvolvimento harmonioso da 

Freguesia da Trafaria; 

2 - Pronunciar-se, de imediato junto do Governo e também em sede de 

discussão pública, contra a inscrição no PROT-AML em fase final de 

alteração, da reserva de terrenos na Trafaria para a expansão do 

Porto de Lisboa, nomeadamente para o Terminal de Contentores e, 

simultaneamente manifestar-se a favor da manutenção no PROT-AML de 

que o eixo Trafaria - Costa da Caparica seja de vocação 

predominantemente turística; 

3 - Reafirmar que as opções de desenvolvimento da Trafaria já definidas, 

passam pela requalificação urbana e a valorização ambiental da 

Freguesia, que diversifique e qualifique os núcleos habitacionais, 

incentive atividades que promovam o emprego, e de elevado potencial 

económico, designadamente turismo, pesca, recreio e lazer e aproveite 

de forma sustentável as áreas de elevado valor patrimonial em termos 

de recursos naturais e paisagísticos. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 4/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 32/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

4. Criação da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo da Linha de Muito 

Alta Tensão 

A Assembleia Municipal deliberou: 

- Criar uma Comissão Eventual para Acompanhamento do Processo da Linha 

de Muito Alta Tensão 

- A Comissão Eventual tem por objecto: 
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a) O acompanhamento do processo relativo à implementação da Linha de 

Muito Alta Tensão, tendo em consideração as deliberações aprovadas 

pela Assembleia Municipal. 

b) A ligação aos Cidadãos, designadamente através das Estruturas 

Representativas dos Presidentes e das Organizações Locais. 

c) A articulação com a Câmara Municipal. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 05/IX-1º; Reunião em 18/Dez2009; Edital nº 43/IX-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

5. Sobre as Condições de Trabalho e Vida dos Pescadores 

Profundamente preocupada com a situação, a Assembleia Municipal: 

1. Exprime o seu profundo pesar pela perda de vidas humanas e 

apresenta sentidas condolências às famílias dos pescadores 

vitimados no naufrágio do pesqueiro “ Delfim ”. 

2. Sublinha a exigência da consideração do interesse estratégico do 

sector das pescas.  

3. Exige do Governo a resolução dos problemas, em diálogo com as 

reclamações, contributos e propostas apresentados pelos 

trabalhadores do sector e no respeito pela consideração dos planos 

locais e regionais, amplamente considerados e trabalhados pelas 

autarquias e forças vivas. 

4. Considera que a necessária e urgente construção de um novo porto 

de pesca e condições agregadas para melhoria desta atividade deve 

concretizar-se como projeto âncora, considerado no contexto das 

opções de desenvolvimento da Trafaria, nos termos em que foi 

reafirmado na moção aprovada nesta Assembleia em Setembro de 2009, 

que recusam o terminal de contentores e que “passam pela 

requalificação urbana e a valorização ambiental da Freguesia, que 

diversifique e qualifique os núcleos habitacionais, incentive 
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atividades que promovam o emprego, e de elevado potencial 

económico, designadamente a pesca. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 63/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

6. Por um MST amigo do ambiente e das pessoas 

A Assembleia Municipal deliberou:  

Recomendar celeridade às entidades competentes no desenvolvimento do 

plano anunciado, a bem da segurança dos transeuntes dos concelhos de 

Almada e do Seixal, de forma a transformar o MST num meio de transporte 

efetivamente mais seguro, mais utilizado e mais desejado por todos. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 66/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

7. Por um Metro Sul do Tejo com Futuro 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Recomendar celeridade no desenvolvimento do plano anunciado, não só 

em ações de marketing, mas em medidas efetivas, como a criação de 

barreiras físicas e reforço da sinalização e redução do ruído. 

Reclamar o entendimento entre os operadores de transportes da margem 

sul do Tejo, para que se crie um sistema integrado de transportes, 

como forma de atrair mais passageiros para o MST 

Reclamar a inclusão do MST no passe intermodal 

Exortar para que se passe rapidamente à segunda e terceira fase, que 

levará o MST aos concelhos do Barreiro e da Moita, e das freguesias 

da Costa da Caparica e Trafaria. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 135/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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8. De Alteração do Plano de Pormenor das Praias Urbanas 

A Assembleia Municipal aprovou a Proposta Final de alteração do Plano 

de Pormenor das Praias Urbanas do Programa Polis na Costa da Caparica. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº 74/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

9. Sobre o Programa Polis da Costa da Caparica 

A Assembleia Municipal de Almada deliberou: 

1. Reiterar a necessidade de assegurar a realização do Programa Polis da 

Costa da Caparica na íntegra, concretizando toda a Intervenção aprovada 

no âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico.  

2. Considerar absolutamente necessário que o Governo através da Sr.ª 

Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território e o Sr. Ministro das 

Finanças prorrogue o prazo de vigência da Sociedade da Costa Polis de 

forma a assegurar a plena execução do Plano Estratégico da Costa da 

Caparica. 

3. Reclamar do Estado Português a viabilização de fontes de financiamento 

que possibilitem a total concretização do Programa Polis da Costa da 

Caparica, nomeadamente, através do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) ou autorizando a Sociedade CostaPolis a recorrer ao 

crédito bancário com hipoteca dos terrenos que esta Sociedade possui 

atualmente e que se destinam à alienação.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reunião em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 93/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 
 

10. Sobre a Deposição de Areias nas Praias da Caparica 

Tendo em consideração que pouco ou nada se sabe da situação presente 

relativa à deposição de areias na Costa da Caparica a Assembleia 

Municipal, deliberou: 
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1) Solicitar ao INAG que informe dos procedimentos e desenvolvimento do 

concurso público para a colocação de areias nas praias da Cidade da 

Costa da Caparica no ano de 2010, assim como as ações e obras para os 

anos seguintes. 

2) Solicitar ao Governo Civil de Setúbal na qualidade de Presidente da 

Comissão de Acompanhamento da Intervenção na Costa da Caparica que 

convoque uma reunião da referida Comissão para informações sobre o 

andamento dos trabalhos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 95/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 

 

11. Sobre a situação do Arsenal do Alfeite 

A Assembleia Municipal, decidiu:  

 solidarizar-se com os trabalhadores do Arsenal do Alfeite na sua 

luta em defesa dos postos de trabalho e do trabalho com direitos;  

 reafirmar a defesa de um Arsenal do Alfeite público, ao serviço do 

País, da Marinha e dos seus trabalhadores;  

 expressar ao Governo o mais profundo descontentamento pela situação 

que atualmente se vive no estaleiro, exigindo que sejam tomadas 

medidas para devolver ao Arsenal do Alfeite as condições que 

necessita para continuar a ser uma importante empresa produtiva. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 139/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

12. Contra a Liberalização do Horário do Comércio ao Domingo 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Solidarizar-se com os trabalhadores do comércio e com os micro e 

pequenos empresários do comércio local 

Manifestar a sua frontal discordância face à perspectiva da 

liberalização do horário do comércio, designadamente em relação aos 

domingos e feriados 
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Apelar ao Governo e ao Presidente da República para que seja evitada 

a concretização desta gravosa medida. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 140/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

 Área C – Sóciocultural (Educação, Cultura, Saúde, Acção Social, Movimento 

Associativo) 

1. Sobre o Encerramento da Escola de Pêra – Trafaria 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

1. Manifestar o seu mais veemente protesto e total desacordo para 

com esta medida de fecho de escolas com menos de 21 alunos; 

2. Solidarizar-se com as populações das localidades que, em 

consequência da aplicação desta medida, se considerem privadas 

de um serviço essencial como é o da Educação; 

Relativamente à Escola do 1.º Ciclo de Pêra, atualmente com menos de 21 

alunos, apoiar a Câmara Municipal de Almada em todas as iniciativas que 

venha a desenvolver no sentido de que seja assegurada a vontade da 

Comunidade Local, dos Pais e Professores da Escola e da Autarquia de 

Freguesia. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 117/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

2. Sobre a Situação da Educação e a Abertura do Ano Lectivo 

A Assembleia Municipal de Almada: 

1. Manifesta profundas preocupações quanto ao estado da educação em 

Portugal e reafirma, uma vez mais, a necessidade de garantir a 

qualidade da escola pública, exigindo que o Estado cumpra o seu 

papel, assumindo como tarefa central e urgente o reforço do 
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investimento no sistema público de ensino e a adopção de medidas de 

política educativa que garantam os direitos de acesso e sucesso dos 

cidadãos e se afirme como recurso estratégico essencial para o 

desenvolvimento do País. 

2. Reconhece e congratula-se com todas as medidas que, ao nível do 

Concelho têm vindo a ser tomadas com os objectivos de garantir melhor 

qualidade no funcionamento e prestação de serviços educativos no 

concelho e viabilizar o acesso e sucesso educativos a todos os jovens, 

em particular aos economicamente discriminados e saúda professores, 

trabalhadores não-docentes da educação, pais e encarregados de 

educação e autarcas que se têm empenhado nestas tarefas.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 143/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

3. Pela Construção do Pavilhão Gimnodesportivo na Escola Secundária de Francisco 

Simões  

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Manifestar a sua preocupação pela não construção do pavilhão 

gimnodesportivo da Escola Secundária Francisco Simões e o seu repúdio 

pelo alheamento do Ministério da Educação relativamente a esta questão. 

Exigir ao Ministério da Educação que assuma as responsabilidades que lhe 

cabem na garantia de uma escola pública de qualidade, que deixe de ser 

parte do problema e passe a ser parte da solução, aceitando negociar com 

a Câmara Municipal de Almada a concretização célere desta obra 

necessária. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2009; Edital nº 144/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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4. Da Urgente necessidade de construção do Hospital no Seixal 

A Assembleia Municipal decidiu: 

1. Reclamar do Governo a garantia de que disponibilizará todos os 

recursos necessários para que o Hospital no Seixal seja uma realidade 

até ao ano de 2012 e com uma capacidade e valências adequada às 

necessidades das populações dos Concelhos do Seixal e Sesimbra. 

2. Exigir o reforço dos serviços prestados pelos Centros e Extensões de 

Saúde, designadamente com o aumento dos Médicos de Família e demais 

profissionais, que garantam os cuidados de saúde primários a todos os 

cidadãos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 60/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

5. Sobre o Hospital Garcia de Orta e o Hospital no Seixal 

A Assembleia Municipal decidiu: 

Reclamar do Governo as soluções adequadas para a satisfação das 

necessidades dos utentes no âmbito dos cuidados primários de saúde.  

Insistir junto do Governo pela urgente concretização da construção do 

hospital no Seixal, com todas as valências e serviços adequadas às 

necessidades das populações.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 136/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

6. De Recomendação da Assembleia Municipal à Câmara Municipal para que aproveite 

os Programas Nacionais de Combate à Pobreza e à Execução Social 

Apresentando projetos de cofinanciamento público no âmbito do 

Despacho do Secretariado de Estado da Segurança Social tendentes 

a promover a coesão e bem-estar, particularmente dos mais 
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vulneráveis, e a igualdade de oportunidades para todos, fomentar 

a sensibilização e empenho de todos os cidadãos no combate à 

pobreza e à exclusão social e fomentar a participação das pessoas 

no Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social que 

decorrerá em 2010. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 02/X-1º; Reunião em 13/Nov/2009; Edital nº 07/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

7. De Designação de Cidadãos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco de Almada 

A Assembleia Municipal, designou para a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens quatro cidadãos de reconhecido mérito. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 11/X-1º; Reunião em 29/Abr/20010; Edital nº 100/IX-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

8. Sobre a Violência contra as Mulheres 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Recomendar às Entidades competentes que encetem as diligências 

indispensáveis à consecução prática das medidas atrás enunciadas, e que 

caibam na esfera das suas atribuições e competências, como forma de 

reforçar o combate e a prevenção da violência contra as mulheres no 

concelho de Almada. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 01/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 33/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

9. De Solidariedade com os Trabalhadores da AIPICA 

A Assembleia Municipal deliberou: 
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Saudar e apoiar a luta dos trabalhadores da AIPICA e a sua Greve. 

Manifestar a sua solidariedade aos trabalhadores desejando que em diálogo 

se resolvam os problemas dos mesmos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Editais nº 26 e 27/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 

 

 Área D – Direitos dos Trabalhadores – Direitos Sociais e Laborais - 

Empresas 

1. De Solidariedade com os Trabalhadores da AIPICA 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Saudar e apoiar a luta dos trabalhadores da AIPICA e a sua Greve. 

Manifestar a sua solidariedade aos trabalhadores desejando que em diálogo 

se resolvam os problemas dos mesmos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Editais nº 26 e 27/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 

 

2. De Saudação aos Trabalhadores dos SMAS 

A Assembleia Municipal saudou os Trabalhadores componentes das equipas 

concorrentes, em particular, e todos os Trabalhadores dos SMAS-Almada, 

em geral, pelo prémio alcançado. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez2009; Edital nº 28/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

3. Sobre as Condições de Trabalho e Vida dos Pescadores 

Profundamente preocupada com a situação, a Assembleia Municipal: 
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1. Exprime o seu profundo pesar pela perda de vidas humanas e 

apresenta sentidas condolências às famílias dos pescadores 

vitimados no naufrágio do pesqueiro “ Delfim ”. 

2. Sublinha a exigência da consideração do interesse estratégico do 

sector das pescas.  

3. Exige do Governo a resolução dos problemas, em diálogo com as 

reclamações, contributos e propostas apresentados pelos 

trabalhadores do sector e no respeito pela consideração dos planos 

locais e regionais, amplamente considerados e trabalhados pelas 

autarquias e forças vivas. 

4. Considera que a necessária e urgente construção de um novo porto 

de pesca e condições agregadas para melhoria desta atividade deve 

concretizar-se como projeto âncora, considerado no contexto das 

opções de desenvolvimento da Trafaria, nos termos em que foi 

reafirmado na moção aprovada nesta Assembleia em Setembro de 2009, 

que recusam o terminal de contentores e que “passam pela 

requalificação urbana e a valorização ambiental da Freguesia, que 

diversifique e qualifique os núcleos habitacionais, incentive 

atividades que promovam o emprego, e de elevado potencial 

económico, designadamente a pesca. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 63/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

4. Sobre o Despedimento Colectivo na AMARSUL 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

1. Repudiar o despedimento colectivo de trabalhadores na AMARSUL. 

2. Requerer à Câmara Municipal de Almada que solicite informação à 

Administração da AMARSUL e informe esta Assembleia Municipal sobre o 

plano de reestruturação em curso da AMARSUL, bem como indique as 
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medidas que pretende adoptar junto do Conselho de Administração da 

empresa no sentido da manutenção de todos os postos de trabalho atuais. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reunião em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 96/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 

 

5. Sobre a situação do Arsenal do Alfeite 

A Assembleia Municipal, decidiu:  

 solidarizar-se com os trabalhadores do Arsenal do Alfeite na sua 

luta em defesa dos postos de trabalho e do trabalho com direitos;  

 reafirmar a defesa de um Arsenal do Alfeite público, ao serviço do 

País, da Marinha e dos seus trabalhadores;  

 expressar ao Governo o mais profundo descontentamento pela situação 

que atualmente se vive no estaleiro, exigindo que sejam tomadas 

medidas para devolver ao Arsenal do Alfeite as condições que 

necessita para continuar a ser uma importante empresa produtiva. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 139/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

6. Sobre a Ação Social Municipal 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1º Reconhecer o esforço da Câmara Municipal em ações sociais de apoio 

aos cidadãos mais carenciados. 

2º Incentivar a Câmara Municipal a manter, e se possível reforçar, o 

trabalho integrado, sério, competente, empenhado e rigoroso 

desenvolvido em parceria com os Agentes e Instituições Sociais do 

Concelho. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 64/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 28 
 

7. Sobre o PEC e as Privatizações 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

1. Manifestar a sua oposição às medidas socialmente gravosas 

constantes do PEC; 

2. Manifestar a sua oposição ao pacote de privatizações previsto no 

PEC; 

3. Repudiar a intenção do governo retirar do controlo público os sectores 

da economia em que existem monopólios naturais, ou que tenham uma 

função estratégica (energia, seguros, transportes) ou social 

fundamental (CTT). 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 97/X-1º/2009-
10) 
(Texto completo consultar Edital ou Atas) 

 

8. Em Defesa dos Direitos Humanos, pela inclusão e justiça social, contra a xenofobia 

e o racismo 

Assim, a Assembleia Municipal, deliberou: 

Reafirmar que o Município de Almada, honrando as suas tradições 

democráticas e humanistas, defende e pratica políticas pró-ativas de 

integração social das diferentes comunidades, rejeita todas as formas 

de discriminação e zela pelo princípio da igualdade de tratamento de 

todos os cidadãos, independentemente da sua origem étnica, religiosa 

e cultural; 

Associa-se à condenação expressa pelo Parlamento Europeu e demais 

instituições da União, considerando que aquelas práticas 

discriminatórias e persecutórias violam os tratados europeus, a 

legislação comunitária e os direitos humanos; 

Exorta todos os municípios portugueses e europeus a assumirem o 

compromisso político inequívoco de promover uma política inclusiva e 
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de igualdade de tratamento, assente no respeito pela diversidade 

cultural.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 134/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

 Área E – Direitos, Liberdades e Garantias da Segurança, Justiça, Proteção 

Civil e Serviços Públicos 

1. Sobre a Violência contra as Mulheres 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Recomendar às Entidades competentes que encetem as diligências 

indispensáveis à consecução prática das medidas atrás enunciadas, e que 

caibam na esfera das suas atribuições e competências, como forma de 

reforçar o combate e a prevenção da violência contra as mulheres no 

concelho de Almada. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 01/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 33/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

2. De Apoio e Solidariedade a Aminetu Haidar 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Juntar a sua voz a todos os que apoiam e se solidarizam com AMINETU 

HAIDAR 

Manifestar a sua solidariedade para com a ativista dos direitos humanos 

Aminetu Haidar pela sua luta e coragem;  

Reclamar o cumprimento do direito internacional e dos direitos humanos, 

exigindo o regresso de Aminetu Haidar ao seu país.  

Exigir o cumprimento das resoluções da Organização das Nações Unidas 

sobre a autodeterminação do Povo Sarauí e o reconhecimento da República 

Democrática do Sahara Ocidental.  
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(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/IX-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Editais nº 29 e 30/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 

 

3. Em Defesa dos Direitos Humanos, pela inclusão e justiça social, contra a xenofobia 

e o racismo 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Reafirmar que o Município de Almada, honrando as suas tradições 

democráticas e humanistas, defende e pratica políticas pró-ativas de 

integração social das diferentes comunidades, rejeita todas as formas 

de discriminação e zela pelo princípio da igualdade de tratamento de 

todos os cidadãos, independentemente da sua origem étnica, religiosa 

e cultural; 

Associa-se à condenação expressa pelo Parlamento Europeu e demais 

instituições da União, considerando que aquelas práticas 

discriminatórias e persecutórias violam os tratados europeus, a 

legislação comunitária e os direitos humanos; 

Exorta todos os municípios portugueses e europeus a assumirem o 

compromisso político inequívoco de promover uma política inclusiva e 

de igualdade de tratamento, assente no respeito pela diversidade 

cultural.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 134/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

4. Lista de Candidatos a Juízes Sociais 

A Assembleia Municipal aprovou uma lista de 30 cidadãos, candidatos a 

Juízes Sociais na Comarca de Almada. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº 71/X-1º/2009-10)  

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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5. De Designação de Cidadãos para o Conselho Municipal de Segurança 

A Assembleia Municipal, designou para integrarem o Conselho Municipal 

de Segurança dos Cidadãos de Almada dez cidadãos de reconhecida 

idoneidade. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 11/X-1º; Reunião em 29/Abr/2011; Edital nº 99/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

6. Sobre Loja do Cidadão em Almada 

A Assembleia Municipal de Almada, deliberou: 

Registar o facto de ter sido determinado, por parte da “Estrutura de 

Missão Lojas do Cidadão de Segunda Geração ” junto da Presidência do 

Conselho de Ministros, que «não é viável instalar a Loja do Cidadão neste 

espaço [Centro Comercial M. Bica] por não permitir cumprir a legislação 

em vigor ao nível do pé-direito»;  

Reclamar junto da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) para 

que seja reavaliada esta situação de modo a obter informação, sobre qual 

o plano real, das intenções de trazer a Loja do Cidadão para Almada. 

Pronunciar-se pela máxima importância e necessidade, a manter-se 

inviável a opção "Centro Comercial M Bica", de serem criadas as condições 

com vista à utilização do edifício atualmente devoluto, propriedade da 

EDP/Energia de Portugal, sito na Rua Bernardo Francisco da Costa, como 

opção alternativa para a localização da Loja do Cidadão no Concelho de 

Almada, recorrendo o Governo se necessário ao direito que lhe dá ser 

proprietário de cerca de 30% do capital social da EDP; 

Reiterar a sua plena disponibilidade do Município de Almada para 

prosseguir a intervenção em defesa da instalação de uma Loja do Cidadão, 

reafirmando um permanente, real e duradouro espírito de cooperação para 

a concretização deste projeto no nosso Concelho. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reunião em 28 e 29/Abr/2010; Editais nº 89 e 90/X-1º/2009-
10) 
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(Texto completo consultar Editais ou Atas) 
 

7. Sobre o Transporte Inclusivo em Almada o “Flexibus” 

A Assembleia Municipal, deliberou:  

Recomendar à Câmara Municipal que no âmbito dos trabalhos do plano de 

mobilidade a desenvolver pelo Município para todo o Concelho, em 

articulação com o plano de deslocações urbanas a desenvolver pela 

Autoridade Metropolitana de Transportes, seja considerada a vertente do 

transporte inclusivo. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 94/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 
 

8. Sobre o Transporte Inclusivo em Pêra – Trafaria e Caparica 

A Assembleia Municipal considerando de grande relevância o protocolo 

assinado entre a C.M.A. e a APPACDM para a entrada em funcionamento de 

mais uma medida social, neste caso, a entrada em funcionamento do mini 

autocarro como contribuição para a melhoria da mobilidade. 

Assim a Assembleia Municipal congratulou-se, com esta decisão do 

Executivo Camarário saudando-o. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 138/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

9. Saudando os SMAS pelos resultados obtidos no “Indice Nacional de satisfação do 

Cliente 

Os SMAS de Almada são classificados, quanto aos resultados globais de 

satisfação dos seus clientes, em primeiro lugar nos serviços 

municipalizados e na terceira posição entre todas as entidades gestoras 

estudadas do sector das águas, (públicas, municipais, multimunicipais e 

privadas) facto que ganha especial relevância, no contexto atual de 
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ataque ao sector público e em especial de ofensiva contra o modelo 

municipalizado de gestão deste bem público. 

Nestes termos, Assembleia Municipal, saudou os SMAS de Almada pelo 

trabalho desenvolvido.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 142/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

 Área F – Meios e Instrumentos de Desenvolvimento/de Acompanhamento 

Executivo (Plano e Orçamento, Regulamentos, Derrama, Impostos, 

Prestação de Contas e Protocolos) 

1. De Recomendação da Assembleia Municipal à Câmara Municipal para que aproveite 

os Programas Nacionais de Combate à Pobreza e à Execução Social 

Apresentando projetos de cofinanciamento público no âmbito do 

Despacho do Secretariado de Estado da Segurança Social tendentes 

a promover a coesão e bem-estar, particularmente dos mais 

vulneráveis, e a igualdade de oportunidades para todos, fomentar 

a sensibilização e empenho de todos os cidadãos no combate à 

pobreza e à exclusão social e fomentar a participação das pessoas 

no Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social que 

decorrerá em 2010. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 02/X-1º; Reunião em 13/Nov/2009; Edital nº 07/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

2. De determinação da remuneração dos membros do Conselho de Administração dos 

Serviços Municipalizados 
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No valor correspondente ao de Vereador em regime de tempo 

inteiro, desde que permaneçam a tempo inteiro no exercício do 

cargo. 

 (Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 03/X-1º; Reunião em 16/Nov/2009; Edital nº 13/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

3. De Delegação de Competências Próprias da Câmara Municipal nas Juntas de 

Freguesia 

A Assembleia autorizou a Câmara Municipal a delegar competências 

próprias nas Juntas de Freguesa, nos termos do Regulamento também 

aprovado. 

 (Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 03/X-1º; Reunião em 16/Nov/2009; Edital nº 14/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

4. De autorização da Câmara para a realização de obras e reparações 

Por administração direta até ao valor de € 340.000.00. 

 (Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 03/X-1º; Reunião em 16/Nov/2009; Edital nº 15/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

5. De lançamento de uma Derrama sobre a Colecta do IRC para o ano de 2010 

Pelo que a Assembleia Municipal autorizou a Câmara Municipal a 

lançar para o ano de 2010 uma Derrama de 1,5% sobre a colecta do 

imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectiva, na parte relativa 

ao rendimento gerado no Concelho, para fazer face ao esforço de 

investimento municipal no Concelho, designadamente com os 

programas de regeneração urbana e a isentar as empresas com volume 

de negócios no ano anterior que não ultrapasse os € 150.000.  
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(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 03/X-1º; Reunião em 16/Nov/2009; Edital nº 16/X-1º/2009) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

6. Lançamento de Derrama sobre o IRC para 2011 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1 - Autorizar a Câmara Municipal a lançar para o ano de 2011 uma Derrama 

de 1,5% sobre o lucro tributável e não isento de impostos sobre o 

Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC), na parte relativa ao rendimento 

gerado na circunscrição do Concelho de Almada, ao abrigo do artigo 14º, 

da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, para apoio ao programa de 

investimentos do Município. 

2 - Autorizar a Câmara Municipal a isentar da taxa de Derrama os sujeitos 

passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 

150.000, ao abrigo do nº 4, do artigo 14º, da Lei nº 2/2007. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 17/X-1º; Reunião em 11/Out/2010; Edital nº 151/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

7. De Fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2010 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1 - Fixar a Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 

vigorar em 2010; 

a) Prédios Rústicos: 08%; 

b) Prédios Urbanos: 07%; 

c) Prédios Urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,4%. 

2 - Para os efeitos fixados no artigo 112º, nº 6 da Lei: 

a) Fixar as áreas territoriais correspondentes às zonas 

delimitadas de freguesias, conforme anexo 1 à deliberação 

camarária de 04/11/2009; 

b) Reduzir em 30% as taxas do IMI para vigorar em 2010, para os 

prédios sitos nas zonas delimitadas atrás fixadas, cujos 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 36 
 

proprietários tenham entretanto comprovado a realização de 

obras, conforme decisão da Assembleia Municipal de 2008. 

3 - Agravar em 30% a taxa do IMI para vigorar em 2010, para os 

prédios degradados; 

4 - Aplicar o nº 3 do artigo 112º do CIMI para vigorar em 2010, nos 

casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de 

um ano e nos casos de prédios em ruínas; 

5 - Aprovar ainda, para as áreas territoriais fixadas no ponto 2, 

alínea a), o desencadeamento dos procedimentos administrativos 

que permitam deliberar no ano de 2010 sobre a redução 

identificada no ponto 2, alínea b). 

 (Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 03/X-1º; Reunião em 16/Nov/2009; Edital nº 17/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

8. Fixação da Taxa do IMI para 2011 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1. Taxa de IMI para vigorar em 2011 (artº 112º - 1): 

a. Prédios Rústicos: 0,7%; 

b. Prédios Urbanos: 0,7%; 

c. Prédios Urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,4%. 

2. Para os efeitos do nº 6 do artº 112º: 

a) Fixar as áreas territoriais correspondentes às zonas delimitadas 

de freguesias, conforme anexo 1 à deliberação camarária de 

08/09/2010; 

b) Reduzir em 30% a taxa de IMI, para vigorar em 2011, para os prédios 

sitos nas zonas atrás fixadas, cujos proprietários tenham 

entretanto comprovado, até 30 de Setembro de 2010, a realização 

de obras, efectuadas entre Outubro de 2009 e Setembro de 2010. 

3. Agravar em 30% a taxa do IMI para os prédios degradados, para 

vigorar em 2011 (artº 112º - 8); 
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4. Aplicar o nº 3, do artº 112º do CIMI, para vigorar em 2011, nos 

casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um 

ano e nos casos de prédios em ruínas. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 17/X-1º; Reunião em 11/Out/2010; Edital nº 150/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

9. De Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas Relativos ao Exercício de 

2009 

A Assembleia Municipal aprovou o Relatório de Atividades, a Conta de 

Gerência e o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do 

Município assim como os dos SMAS, referentes à gestão do ano de 2009. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 12/X-1º; Reunião em 30/Abr/2010; Editais nº 104, 105, 106 e 107/X-1º/2009-
10) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 
 

10. Opções do Plano de Atividades, Orçamentos e os Mapas de Pessoal 

A Assembleia Municipal aprovou as Opções do Plano de Atividades do 

Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - SMAS 

para 2010, assim como os respectivos Orçamentos que apresentam um valor 

global de 123.055.273 Euros, sendo de 92.885.983 Euros relativos ao 

Orçamento do Município e 30.169.290 Euros relativos ao Orçamento dos 

SMAS. 

A Assembleia aprovou ainda os Mapas de Pessoal para 2010 que correspondem 

a 2.408 postos de trabalho, sendo 1855 da Câmara Municipal e 553 dos 

SMAS. 

 (Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 06/X-1º; Reunião em 21/Dez/2009; Editais nº 46, 47, 48, 49, 50 e 51/X-
1º/2009) 
(Texto completo consultar Editais ou Ata) 
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11. De Apoio à Revisão da Lei de Finanças Locais 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1. Manifestar o seu pleno apoio às conclusões dos Municípios 

Portugueses no que se refere às Finanças Locais, decorrentes do 

Congresso da ANMP dos pretéritos dias 4 e 5 de Dezembro;  

2. Reclamar do Governo e da Assembleia da República que a atual Lei 

das Finanças Locais seja revista com base e no espírito das 

conclusões do Congresso da ANMP.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 31/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

12. Sobre o Investimento previsto para o Concelho de Almada em sede de PIDDAC, 

inscrito no Orçamento do Estado para 2010 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1 – Manifestar-se contra a proposta de PIDDAC para o Concelho de Almada, 

constante da proposta de Orçamento do Estado para 2010, por ser 

absolutamente insuficiente, constituindo mais um importante 

retrocesso para o seu desenvolvimento económico e social; 

2 – Reclamar do Governo e da Assembleia da República que, em sede de 

discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2010, sejam 

considerados para PIDDAC os investimentos propostos pela Câmara 

Municipal de Almada e pelas sucessivas e reiteradas tomadas de posição 

da Assembleia Municipal, designadamente os da área social e da 

segurança, investimentos essenciais e imprescindíveis para o bem 

estar e elevação da qualidade de vida das Populações do Concelho de 

Almada. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 61/X-1º/2010) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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13. De Autorização para contratualização de um Empréstimo 

A Assembleia Municipal aprovou, autorizar a Câmara Municipal em 

representação do Município de Almada a adjudicar/contratualizar um 

empréstimo no valor máximo de 10 (dez) milhões de euros. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 12/X-1º; Reunião em 30/Abr/2010; Edital nº 108/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

14. Da Revisão do Plano de Investimentos e Orçamento dos SMAS para 2010 

A Assembleia Municipal, aprovou a primeira Revisão do Plano Plurianual 

de Investimento e do Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento - SMAS para 2010. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 12/X-1º; Reunião em 30/Abr/2010; Edital nº 109/X-1º/2009-10) 

 (Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

15. “Regulamento de Organização dos Serviços Municipais” 

A Assembleia Municipal aprovou: 

 O novo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Almada 

(Câmara Municipal - em que o modelo tipo da estrutura dos serviços é 

o de "Estrutura Orgânica Hierarquizada" cuja estrutura nuclear até à 

Divisão é composta por 4 Direções Municipais, 17 Departamentos e 45 

Divisões. 

- O novo Regulamento de Organização dos SMAS de Almada em que o modelo 

tipo é uma "Estrutura Orgânica Misto" indo até à Divisão com 1 Direção 

Municipal, 6 Departamentos e 17 Divisões. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 17/X-1º; Reunião em 11/Out/2010; Editais nº 148 e 149/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 
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16. De Contratação de um Revisor Oficial de Contas/Auditor Externo 

No termos da Lei das Finanças Locais a apreciação e certificação legal 

das contas dos Municípios é feita por uma Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas (ROC's) 

Portanto a Assembleia Municipal aprovou a nomeação do Auditor Externo 

António Rosa Zózimo - Auditor e Revisor Oficial de Contas. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº 72/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

17. De Afectação do domínio público municipal e Concessão de Exploração de uma 

área de serviço para automóveis e duas estações de serviço de abastecimento 

de combustíveis 

A Assembleia Municipal autorizou a Câmara Municipal a concessionar por 

concurso público, a Exploração de uma área de serviço para automóveis e 

duas estações de serviços de abastecimento de combustíveis na Av.ª Bento 

Gonçalves. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº73/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

18. De Alteração do Regulamento dos Mercados Municipais 

A Assembleia Municipal aprova, alterando o Regulamento dos Mercados 

Retalhistas Municipais, através do aditamento de uma alínea (alínea d)), 

com a seguinte redação: 

Artigo 4º 

Direito de ocupação 

2 - A concessão direta pode ocorrer sempre que: 

 ----------------------- 
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 d) Tenha ocorrido a extinção da concessão, por rescisão 

ou caducidade, baseada em falta de pagamento de taxas ou 

por falta de assiduidade, com fundamento exclusivo em 

insuficiência económica devidamente comprovada de forma 

casuística.  

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 11/X-1º; Reunião em 29/Abr/2010; Edital nº 101/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

19. De Adesão do Município de Almada à União das Cidades Capitais de Língua 

Portuguesa – UCCLA 

A Assembleia Municipal autorizou o Município de Almada a integrar-se na 

União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas, também designada 

por União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 14/X-1º; Reunião em 30/Jun/2010; Edital nº 124/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

20. Contra a Liberalização do Horário do Comércio ao Domingo 

A Assembleia Municipal de Almada, deliberou: 

Solidarizar-se com os trabalhadores do comércio e com os micro e 

pequenos empresários do comércio local 

Manifestar a sua frontal discordância face à perspectiva da 

liberalização do horário do comércio, designadamente em relação aos 

domingos e feriados 

Apelar ao Governo e ao Presidente da República para que seja evitada 

a concretização desta gravosa medida. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 140/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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21. Sobre a Ação Social Municipal 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1º Reconhecer o esforço da Câmara Municipal em ações sociais de apoio 

aos cidadãos mais carenciados. 

2º Incentivar a Câmara Municipal a manter, e se possível reforçar, o 

trabalho integrado, sério, competente, empenhado e rigoroso 

desenvolvido em parceria com os Agentes e Instituições Sociais do 

Concelho. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 64/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

22. De Alteração do Plano de Pormenor das Praias Urbanas 

A Assembleia Municipal aprovou a Proposta Final de alteração do Plano 

de Pormenor das Praias Urbanas do Programa Polis na Costa da Caparica. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº74/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

23. Sobre o PEC e a Ação das Autarquias 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Apoiar a Resolução e o Parecer da ANMP, e tornar público as suas 

principais conclusões, destacando que: 

"Os Municípios não contribuíram para a situação desastrosa das contas 

nacionais.  

Aliás, se as contas públicas portuguesas fossem proporcionais às 

contas municipais, Portugal estaria em primeiro lugar no “ranking ” 

europeu no que se refere ao endividamento e ao défice públicos.  

O Poder Local está solidário com as populações em mais este momento 

difícil em que são anunciados mais cortes nos orçamentos familiares.  

Face à gravidade do momento, decide:  
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- Perante os cortes de receitas municipais, e o aumento de despesas 

provocado pelas novas taxas de IVA e pela necessidade do apoio social 

de proximidade, a afirmar o seu total desacordo com a retirada de 

verbas da participação dos Municípios nos impostos do Estado;  

- Manifestar a não aceitação das medidas de proibição de admissão de 

pessoal, impossíveis por serem inconstitucionais e ilegais, 

reafirmando que estas despesas fazem parte dos Orçamentos 

Municipais, não tendo reflexos diretos nas Contas Públicas do 

Estado;  

- Considerar que os contributos dos Municípios para minorar o défice 

público, no âmbito do conjunto de medidas que são propostas, deverão 

ser assim os que resultam do endividamento líquido nulo e dos apoios 

sociais de proximidade." 

Apoiar a convocação de um Encontro Nacional de Autarcas para debater as 

consequências das medidas anunciadas pelo Governo e para apresentar as 

propostas que permitam às Autarquias continuarem a servir adequadamente 

as suas populações. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 120/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

24. De Saudação aos Trabalhadores dos SMAS 

A Assembleia Municipal saudou os Trabalhadores componentes das equipas 

concorrentes, em particular, e todos os Trabalhadores dos SMAS-Almada, 

em geral, pelo prémio alcançado. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez2009; Edital nº 28/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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25. Saudando os SMAS pelos resultados obtidos no “Índice Nacional de satisfação do 

Cliente 

Os SMAS de Almada são classificados, quanto aos resultados globais de 

satisfação dos seus clientes, em primeiro lugar nos serviços 

municipalizados e na terceira posição entre todas as entidades gestoras 

estudadas do sector das águas, (públicas, municipais, multimunicipais e 

privadas) facto que ganha especial relevância, no contexto atual de 

ataque ao sector público e em especial de ofensiva contra o modelo 

municipalizado de gestão deste bem público. 

Nestes termos, Assembleia Municipal, saudou os SMAS de Almada pelo 

trabalho desenvolvido.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 142/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

 

26. Alienação de Terrenos para a Construção do IC32 de ligação da Trafaria – Charneca 

de Caparica e Coina 

A Assembleia Municipal autorizou a Câmara Municipal a alienar os terrenos 

do município para a construção do IC32 de ligação da Trafaria - Charneca 

de Caparica - Coina. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 17/X-1º; Reunião em 11/Out/2010; Edital nº 152/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 
 

 Área G – Reconhecimento e Homenagem a Cidadãos e Instituições 

1. De Pesar pelo falecimento do cidadão almadense Humberto Borges 

Pelo que a Assembleia Municipal reunida em Sessão Plenária no dia 

13 de Novembro de 2009, prestou pública e sentida homenagem à 

memória do ilustre cidadão almadense que foi Humberto Borges, e 
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apresentou o seu profundo pesar à sua esposa, filha, netos e demais 

família enlutada. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 02/X-1º; Reunião em 13/Nov /2009; Edital nº 05/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

2. Manifestação de Pesar pelo Falecimento de Mário Barradas 

Pelo que Assembleia Municipal, manifestou emoção sentida pela sua perda 

e prestou profunda homenagem à memória de Mário Barradas, ao seu exemplo 

de cidadão e de grande figura do teatro. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez /2009; Edital nº 24/X-1º/2009) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

3. De Pesar pelo falecimento do Cidadão Fernando Valverde 

A Assembleia Municipal, manifestou o seu profundo pesar pelo falecimento 

e apresentou à sua família as mais sentidas condolências. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 55/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

4. De Pesar e Reconhecimento pelo Cidadão Agostinho Silva Santos 

Neste momento de pesar, reconhecimento e homenagem, a Assembleia 

Municipal enaltece a sublime generosidade, a qualidade humana e a obra 

do cidadão Agostinho Silva Santos, curva-se saudosa e respeitosamente 

perante a sua memória, e apresenta aos seus filhos Raul Agostinho e 

Eduardo Agostinho e demais Familiares enlutados as suas mais sentidas 

condolências. 
(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 10/X-1º; Reunião em 28/JAbr/2010; Edital nº 82/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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5. De Pesar e Reconhecimento pelo Cidadão Fernando Servo 

Neste momento de pesar a Assembleia Municipal, enaltece a sua 

generosidade e dedicação ao voluntariado, aos Bombeiros Portugueses, 

Associação dos Bombeiros de Cacilhas e ao movimento associativo e 

apresenta sentidas condolências à sua esposa, filhos, demais família e 

aos Bombeiros.  
(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 10/X-1º; Reunião em 28/Abr/2010; Edital nº 83/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

6. De Pesar e Reconhecimento pela Cidadã Sofia Ferreira 

A Assembleia Municipal endereça à família de Sofia Ferreira, 

particularmente às suas irmãs, Mercedes e Georgette Ferreira, também 

elas militantes comunistas, lutadoras coerentes contra o fascismo e 

fortemente empenhadas nas lutas em defesa das conquistas de Abril as 

suas mais sentidas condolências.   
(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 10/X-1º; Reunião em 28/Abr/2010; Edital nº 84/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

7. De Pesar pelo falecimento do Almirante Rosa Coutinho 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

1. Expressar publicamente o mais profundo lamento pelo falecimento do 

Almirante Rosa Coutinho. 

2. Endereçar à sua Família as suas mais sentidas condolências.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 113/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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8. De Pesar e Homenagem a José Saramago por ocasião do seu falecimento 

Pelo que Assembleia Municipal, manifestou o seu profundo pesar pela perda 

irreparável de José Saramago, apresentando sentidas condolências aos 

seus familiares, e rende-lhe a grande homenagem que a sua obra exige e 

merece. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Editais nº 114 e 115/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Editais ou Ata) 

 

9. De Pesar pelo Falecimento do Cidadão António Dias Lourenço 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de António Dias 

Lourenço, vulto maior da resistência antifascista e da 

construção da democracia em Portugal; 

Remeter o presente voto de pesar à família de António Dias Lourenço 

e ao Partido Comunista Português. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 15/X-1º; Reunião em 28/Set/2010; Edital nº 130/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

10. Assinalando o 100º Aniversário do nascimento do Cidadão almadense Alberto 

Araújo 

100 anos após o nascimento deste homem, deste almadense exemplar a 

Assembleia Municipal, Homenageou a memória de Alberto Araújo, 

continuando a sua luta em defesa dos ideais da liberdade e justiça 

social. 
(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 25/X-1º/2009) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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11. De Pesar e Reconhecimento pelo Cidadão Jorge Fialho 

Neste momento de luto e pesar, a Assembleia Municipal presta-lhe a 

justa homenagem e apresenta sentidas condolências à esposa, filhos e 

restante família.   
(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 10/X-1º; Reunião em 28/Abr/2010; Edital nº 85/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

12. De Solidariedade com o Povo Madeirense 

Expressar o seu mais vivo pesar pela dimensão da perda sofrida pelo Povo 

Madeirense, em número de vidas humanas, em feridos e desalojados, e em 

bens e equipamentos públicos e particulares, apresentando a todo o Povo 

da Região Autónoma da Madeira a sua mais profunda solidariedade e amizade 

neste momento tão difícil e doloroso. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev /2010; Editais nº 56,57 e 58/X-1º/2009-
10) 
(Texto completo consultar Editais ou Ata) 

 

13. De Pesar pela Vítimas dos Fogos Florestais 

É com profundo pesar, que a Assembleia Municipal, vem manifestar as mais 

sentidas condolências aos familiares das vítimas e suas corporações 

através de um voto de pesar, não esquecendo e homenageando ao mesmo tempo 

a bravura e entrega dos Soldados da Paz, que é incansável todos os anos 

na trágica época de fogos.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 15/X-1º; Reunião em 28/Set /2010; Edital nº 131/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

14. De Apoio e Solidariedade a Aminetu Haidar 

A Assembleia Municipal deliberou: 
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Juntar a sua voz a todos os que apoiam e se solidarizam com AMINETU 

HAIDAR 

Manifestar a sua solidariedade para com a ativista dos direitos humanos 

Aminetu Haidar pela sua luta e coragem;  

Reclamar o cumprimento do direito internacional e dos direitos humanos, 

exigindo o regresso de Aminetu Haidar ao seu país.  

Exigir o cumprimento das resoluções da Organização das Nações Unidas 

sobre a autodeterminação do Povo Sarauí e o reconhecimento da República 

Democrática do Sahara Ocidental.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/IX-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Editais nº 29 e 30/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 

 

15. De Saudação ao Clube Recreativo Charnequense na Comemoração do seu 

Centenário 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1 - Enaltecer a exemplaridade das vidas, das obras, das ações a 

todos aqueles Homens e Mulheres que com o seu labor, saber 

e dedicação ergueram o Clube Recreativo Charnequense e o 

mantêm ao serviço dos cidadãos; 

2 - Curvar-se respeitosamente, homenageando os Dirigentes e 

Associados do Clube Recreativo Charnequense que já partiram, 

partilhando saudades na certeza que eles foram e são parte 

do edifício humano do nosso Município; 

3 - Proclamar Honra e Glória ao Clube Recreativo Charnequense 

que serviu e se dedicou à comunidade, que se distinguiu, que 

ousou vencer, que afirma o seu querer, a solidariedade e o 

bem fazer. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 60/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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16. De Saudação ao 8 de Março – Dia Internacional da Mulher 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1. Saudar o dia 8 de Março como Dia Internacional da Mulher exigindo o 

efetivo cumprimento dos direitos das mulheres Consagrados na 

Constituição da República Portuguesa através do aprofundamento das 

suas liberdades fundamentais designadamente: o direito das mulheres à 

igualdade no trabalho, na sociedade e na proteção das funções sociais 

da maternidade e paternidade. 

2. Prestar a sua solidariedade e homenagem às mulheres almadenses, 

portuguesas, e de todo o mundo, que ainda hoje lutam pela sua 

emancipação, pela paz e pelo desenvolvimento dos seus povos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 62/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

 Área H – Organização Interna e de Designação de Titulares de Cargos 

1. De eleição da Mesa da Assembleia 

Sendo Presidente o eleito José Manuel Maia Nunes de Almeida e Secretários 

os eleitos Maria Luísa Rodrigues Barros de Almeida Beato e Maria Odete 

Teixeira Seguro Sanches Alexandre. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 01/IX-1º; Reunião em 30/Nov/2009; Edital nº 01/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

2. De criação de Grupo de Trabalho para a Revisão do Regimento da Assembleia 

Constituído pelo Presidente da Assembleia e um Representante de 

cada Grupo Municipal (CDU, PS, PSD, BE, CDS-PP). 

 (Iniciativas da Assembleia Municipal; Ata Nº 02/X-1º; Reunião em 13/Nov/2009; Edital nº 08/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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3. De eleição de entre os Presidentes das Juntas de Freguesia de Representantes do 

Município em Cargos Exteriores à Assembleia 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 02/X-1º; Reunião em 13/Nov/2009; Editais nº 09, 10 e 11/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 
 

4. Designação de Titulares de Cargos Exteriores à Assembleia Municipal 

- Representantes na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano 

Diretor Municipal 

- Representantes na Comissão de Acompanhamento do Programa Polis na Costa 

da Caparica 

- Representantes no Conselho Consultivo do Observatório da Área da 

Península de Setúbal 

- Representante de Junta de Freguesia em representação das Freguesia no 

Conselho Municipal de Educação 

- Representes das Freguesias no Conselho Cinegético Municipal  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 05/X-1º; Reunião em 18/Dez/2009; Editais nº 37, 38, 39, 40, 41 e 42/X-
1º/2009) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 
 

5. De Designação de Cidadãos para o Conselho Municipal de Segurança 

A Assembleia Municipal de Almada, designou para integrarem o Conselho 

Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada dez cidadãos de reconhecida 

idoneidade. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 11/X-1º; Reunião em 29/Abr/2011; Edital nº 99/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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6. De Designação de Cidadãos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco de Almada 

A Assembleia Municipal, designou para a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens quatro cidadãos de reconhecido mérito. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 11/X-1º; Reunião em 29/Abr/20010; Edital nº 100/IX-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

7. Criação da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo da Linha de Muito 

Alta Tensão 

A Assembleia Municipal deliberou: 

- Criar uma Comissão Eventual para Acompanhamento do Processo da Linha 

de Muito Alta Tensão 

- A Comissão Eventual tem por objecto: 

a) O acompanhamento do processo relativo à implementação da Linha de 

Muito Alta Tensão, tendo em consideração as deliberações aprovadas 

pela Assembleia Municipal. 

b) A ligação aos Cidadãos, designadamente através das Estruturas 

Representativas dos Presidentes e das Organizações Locais. 

c) A articulação com a Câmara Municipal. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 05/IX-1º; Reunião em 18/Dez2009; Edital nº 43/IX-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

8. De Alteração ao Regimento da Assembleia 

A Assembleia procedeu à Revisão do Regimento Interno com o objectivo de 

proporcionar o melhor funcionamento da Assembleia no exercício das suas 
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atribuições e competências, assim como a intervenção dos agentes 

municipais. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº 70/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

9. De Constituição das Comissões Especializadas Permanentes da Assembleia 

A Assembleia Municipal, delibera constituir as seguintes Comissões 

Especializadas Permanentes e definir-lhes o objecto e a composição: 

Comissão nº 1 - Denominação: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 

ACESSIBILIDADES 

Comissão nº 2 - Denominação: ACÇÃO SÓCIOCULTURAL 

Comissão nº 3 - Denominação: AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO 

A Conferência dos representantes dos Grupos Municipais fica responsável 

pelas questões da Segurança dos Cidadãos e da Proteção Civil, funcionando 

para estas matérias como Comissão Permanente.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 11/X-1º; Reunião em 29/Abr/2010; Edital nº 98/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

10. De pronuncio junto do Governo e da Assembleia da República pela importância de 

concretização de investimentos da responsabilidade do Poder Central 

Propondo a sua consideração no âmbito do Orçamento de Estado para 2010, 

em que se destaca designadamente projetos na área das acessibilidades 

da segurança da educação e formação da saúde do social do movimento 

associativo e na área ambiental. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 2/X-1º; Reunião em 13/Nov/2009; Edital nº 06/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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 Área I – Poder Local Nacional, Datas de Significado Nacional e Tomadas 

de Posição e Administração Central 

1. De Delegação de Competências Próprias da Câmara Municipal nas Juntas de 

Freguesia 

A Assembleia autorizou a Câmara Municipal a delegar competências 

próprias nas Juntas de Freguesa, nos termos do Regulamento também 

aprovado. 

 (Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 03/X-1º; Reunião em 16/Nov/2009; Edital nº 14/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

2. De autorização da Câmara para a realização de obras e reparações 

Por administração direta até ao valor de € 340.000.00. 

 (Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 03/X-1º; Reunião em 16/Nov/2009; Edital nº 15/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

3. De Apoio à Revisão da Lei de Finanças Locais 

Pelo que a Assembleia Municipal deliberou: 

3. Manifestar o seu pleno apoio às conclusões dos Municípios 

Portugueses no que se refere às Finanças Locais, decorrentes do 

Congresso da ANMP dos pretéritos dias 4 e 5 de Dezembro;  

4. Reclamar do Governo e da Assembleia da República que a atual Lei 

das Finanças Locais seja revista com base e no espírito das 

conclusões do Congresso da ANMP.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 31/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
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4. Sobre o PEC e as Privatizações 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

1. Manifestar a sua oposição às medidas socialmente gravosas 

constantes do PEC; 

2. Manifestar a sua oposição ao pacote de privatizações previsto no 

PEC; 

3. Repudiar a intenção do governo retirar do controlo público os sectores 

da economia em que existem monopólios naturais, ou que tenham uma 

função estratégica (energia, seguros, transportes) ou social 

fundamental (CTT). 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 97/X-1º/2009-
10) 
(Texto completo consultar Edital ou Atas) 
 

5. Sobre o PEC e a Ação das Autarquias 

Assim a Assembleia Municipal, deliberou: 

Apoiar a Resolução e o Parecer da ANMP, e tornar público as suas 

principais conclusões, destacando que: 

"Os Municípios não contribuíram para a situação desastrosa das contas 

nacionais.  

Aliás, se as contas públicas portuguesas fossem proporcionais às 

contas municipais, Portugal estaria em primeiro lugar no “ranking ” 

europeu no que se refere ao endividamento e ao défice públicos.  

O Poder Local está solidário com as populações em mais este momento 

difícil em que são anunciados mais cortes nos orçamentos familiares.  

Face à gravidade do momento, decide:  

- Perante os cortes de receitas municipais, e o aumento de despesas 

provocado pelas novas taxas de IVA e pela necessidade do apoio social 

de proximidade, a afirmar o seu total desacordo com a retirada de 

verbas da participação dos Municípios nos impostos do Estado;  

- Manifestar a não aceitação das medidas de proibição de admissão de 

pessoal, impossíveis por serem inconstitucionais e ilegais, 
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reafirmando que estas despesas fazem parte dos Orçamentos 

Municipais, não tendo reflexos diretos nas Contas Públicas do 

Estado;  

- Considerar que os contributos dos Municípios para minorar o défice 

público, no âmbito do conjunto de medidas que são propostas, deverão 

ser assim os que resultam do endividamento líquido nulo e dos apoios 

sociais de proximidade." 

Apoiar a convocação de um Encontro Nacional de Autarcas para debater as 

consequências das medidas anunciadas pelo Governo e para apresentar as 

propostas que permitam às Autarquias continuarem a servir adequadamente 

as suas populações. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 120/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

6. Sobre as Comemorações do 25 de Abril 

A Assembleia Municipal deliberou:  

Organizar, em data e local a acordar em conferência de representantes, 

uma sessão extraordinária, para que a Assembleia Municipal reúna em 

Sessão Solene destinada a comemorar o 25 de Abril o dia da liberdade 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 67/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

7. De Saudação ao 8 de Março – Dia Internacional da Mulher 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1. Saudar o dia 8 de Março como Dia Internacional da Mulher exigindo 

o efetivo cumprimento dos direitos das mulheres Consagrados na 

Constituição da República Portuguesa através do aprofundamento das 

suas liberdades fundamentais designadamente: o direito das mulheres 

à igualdade no trabalho, na sociedade e na proteção das funções 

sociais da maternidade e paternidade. 
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2. Prestar a sua solidariedade e homenagem às mulheres almadenses, 

portuguesas, e de todo o mundo, que ainda hoje lutam pela sua 

emancipação, pela paz e pelo desenvolvimento dos seus povos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 62/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

8. Sobre as celebrações do 1º de Maio e 25 de Abril 

A Assembleia Municipal saudou todos os Cidadãos e Cidadãs do Concelho 

pela grande contribuição dada no desenvolvimento da ”  Nossa Terra ” e 

continuação do Regime Democrático.  

Apelou a todos os trabalhadores portugueses que se mobilizem para as 

ações de luta convocadas para o dia 1º de Maio - Dia Internacional dos 

Trabalhadores e exigir uma política que defenda efetivamente os 

interesses dos trabalhadores e do País, que nos coloque de novo num 

caminho de justiça e progresso social. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reunião em 28 e 29/Abr/2010; Editais nºs 91 e 92/X-1º/2009-
10) 

(Texto completo consultar Editais ou Atas) 
 

9. Sobre o Investimento previsto para o Concelho de Almada em sede de PIDDAC, 

inscrito no Orçamento do Estado para 2010 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1 – Manifestar-se contra a proposta de PIDDAC para o Concelho de Almada, 

constante da proposta de Orçamento do Estado para 2010, por ser 

absolutamente insuficiente, constituindo mais um importante 

retrocesso para o seu desenvolvimento económico e social; 

2 – Reclamar do Governo e da Assembleia da República que, em sede de 

discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2010, sejam 

considerados para PIDDAC os investimentos propostos pela Câmara 
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Municipal de Almada e pelas sucessivas e reiteradas tomadas de posição 

da Assembleia Municipal, designadamente os da área social e da 

segurança, investimentos essenciais e imprescindíveis para o bem 

estar e elevação da qualidade de vida das Populações do Concelho de 

Almada. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 61/X-1º/2010) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

10. Sobre a “Reserva de Território na Trafaria para Terminal de Contentores 

Pelo que a Assembleia Municipal deliberou: 

1 - Reiterar a posição assumida pelo Município de Almada ao longo dos 

anos, de rejeição da perspectiva futura de construção de um Terminal 

de Contentores e de aumento em cinco vezes da capacidade dos Silos 

da Silopor, por tal penalizar o desenvolvimento harmonioso da 

Freguesia da Trafaria; 

2 - Pronunciar-se, de imediato junto do Governo e também em sede de 

discussão pública, contra a inscrição no PROT-AML em fase final de 

alteração, da reserva de terrenos na Trafaria para a expansão do 

Porto de Lisboa, nomeadamente para o Terminal de Contentores e, 

simultaneamente manifestar-se a favor da manutenção no PROT-AML de 

que o eixo Trafaria - Costa da Caparica seja de vocação 

predominantemente turística; 

3 - Reafirmar que as opções de desenvolvimento da Trafaria já definidas, 

passam pela requalificação urbana e a valorização ambiental da 

Freguesia, que diversifique e qualifique os núcleos habitacionais, 

incentive atividades que promovam o emprego, e de elevado potencial 

económico, designadamente turismo, pesca, recreio e lazer e aproveite 

de forma sustentável as áreas de elevado valor patrimonial em termos 

de recursos naturais e paisagísticos. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 4/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 32/X-1º/2009) 
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(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

11. Sobre o Programa Polis da Costa da Caparica 

A Assembleia Municipal deliberou: 

3. Reiterar a necessidade de assegurar a realização do Programa Polis da 

Costa da Caparica na íntegra, concretizando toda a Intervenção aprovada 

no âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico.  

4. Considerar absolutamente necessário que o Governo através da Sr.ª 

Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território e o Sr. Ministro das 

Finanças prorrogue o prazo de vigência da Sociedade da Costa Polis de 

forma a assegurar a plena execução do Plano Estratégico da Costa da 

Caparica. 

3. Reclamar do Estado Português a viabilização de fontes de financiamento 

que possibilitem a total concretização do Programa Polis da Costa da 

Caparica, nomeadamente, através do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) ou autorizando a Sociedade CostaPolis a recorrer ao 

crédito bancário com hipoteca dos terrenos que esta Sociedade possui 

atualmente e que se destinam à alienação.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reunião em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 93/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 
 

12. Sobre a Deposição de Areias nas Praias da Caparica 

Tendo em consideração que pouco ou nada se sabe da situação presente 

relativa à deposição de areias na Costa da Caparica a Assembleia 

Municipal, deliberou: 

2) Solicitar ao INAG que informe dos procedimentos e desenvolvimento do 

concurso público para a colocação de areias nas praias da Cidade da 

Costa da Caparica no ano de 2010, assim como as ações e obras para os 

anos seguintes. 
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2) Solicitar ao Governo Civil de Setúbal na qualidade de Presidente da 

Comissão de Acompanhamento da Intervenção na Costa da Caparica que 

convoque uma reunião da referida Comissão para informações sobre o 

andamento dos trabalhos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 95/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 
 

13. Sobre as Condições de Trabalho e Vida dos Pescadores 

Profundamente preocupada com a situação, a Assembleia Municipal: 

1. Exprime o seu profundo pesar pela perda de vidas humanas e 

apresenta sentidas condolências às famílias dos pescadores 

vitimados no naufrágio do pesqueiro “ Delfim ”. 

2. Sublinha a exigência da consideração do interesse estratégico do 

sector das pescas.  

3. Exige do Governo a resolução dos problemas, em diálogo com as 

reclamações, contributos e propostas apresentados pelos 

trabalhadores do sector e no respeito pela consideração dos planos 

locais e regionais, amplamente considerados e trabalhados pelas 

autarquias e forças vivas. 

4. Considera que a necessária e urgente construção de um novo porto 

de pesca e condições agregadas para melhoria desta atividade deve 

concretizar-se como projeto âncora, considerado no contexto das 

opções de desenvolvimento da Trafaria, nos termos em que foi 

reafirmado na moção aprovada nesta Assembleia em Setembro de 2009, 

que recusam o terminal de contentores e que “passam pela 

requalificação urbana e a valorização ambiental da Freguesia, que 

diversifique e qualifique os núcleos habitacionais, incentive 

atividades que promovam o emprego, e de elevado potencial 

económico, designadamente a pesca. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 63/X-1º/2009-10) 
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(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

14. Da Urgente necessidade de construção do Hospital no Seixal 

A Assembleia Municipal decidiu: 

1. Reclamar do Governo a garantia de que disponibilizará todos os 

recursos necessários para que o Hospital no Seixal seja uma realidade 

até ao ano de 2012 e com uma capacidade e valências adequada às 

necessidades das populações dos Concelhos do Seixal e Sesimbra. 

2. Exigir o reforço dos serviços prestados pelos Centros e Extensões de 

Saúde, designadamente com o aumento dos Médicos de Família e demais 

profissionais, que garantam os cuidados de saúde primários a todos os 

cidadãos. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 60/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

15. Sobre o Hospital Garcia de Orta e o Hospital no Seixal 

A Assembleia Municipal decidiu: 

Reclamar do Governo as soluções adequadas para a satisfação das 

necessidades dos utentes no âmbito dos cuidados primários de saúde.  

Insistir junto do Governo pela urgente concretização da construção do 

hospital no Seixal, com todas as valências e serviços adequadas às 

necessidades das populações.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 136/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

16. Sobre o Aumento de portagens na Península de Setúbal em 2010 

A Assembleia Municipal de Almada deliberou: 

1. Expressar o mais veemente protesto pelos aumentos do valor das 

portagens nas autoestradas A2 e A12 que servem a Península de Setúbal, 
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e o Concelho de Almada em particular, por constituírem decisão 

arbitrária que prejudica a população do nosso Concelho e do Distrito, 

e por as considerar inaceitáveis e discriminatórias. 

2. Exigir do Governo, no cumprimento das suas competências e 

responsabilidades, uma intervenção junto da concessionária no 

sentido daquela decisão arbitrária ser corrigida. 

3. Reiterar a deliberação da Assembleia Municipal de Almada de 

Dezembro de 2007, rejeitando a intenção de introdução de portagens 

no troço do IC32 entre a Trafaria - Charneca de Caparica e o Nó 

de Coina, acessibilidade de extrema necessidade e importância para 

o desenvolvimento social e económico da região. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 07/X-1º; Reunião em 25/Fev/2010; Edital nº 65/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

17. Sobre a Diminuição de Frequência das Carreiras dos TST 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Solicitar ao MOPTC que diligencie para a resolução destes problemas que 

afectam a vida das populações do Concelho de Almada. 

Recomendar à CMA que, no âmbito das suas relações com o Poder Central 

incentive à melhoria do serviço prestado aos utentes dos transportes da 

Margem Sul. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 88/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 

 

18.  Sobre o Transporte Inclusivo em Almada o “Flexibus” 

A Assembleia Municipal, deliberou:  

Recomendar à Câmara Municipal que no âmbito dos trabalhos do plano de 

mobilidade a desenvolver pelo Município para todo o Concelho, em 

articulação com o plano de deslocações urbanas a desenvolver pela 
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Autoridade Metropolitana de Transportes, seja considerada a vertente do 

transporte inclusivo. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reuniões em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 94/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 

 

19. Sobre o Aumento dos Transportes 

A Assembleia Municipal, deliberou pronunciar-se contra o aumento dos 

transportes. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 119/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

20. Pela Integração do Passe Social Intermodal sem custos adicionais 

A Assembleia Municipal no seguimento de deliberações já tomadas, decide 

reclamar do Governo: 

- que encontre, com carácter de urgência, as soluções adequadas para a 

integração do passe social intermodal sem custos adicionais para os 

utentes da margem sul. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 137/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

21. Por um Metro Sul do Tejo com Futuro 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Recomendar celeridade no desenvolvimento do plano anunciado, não só 

em ações de marketing, mas em medidas efetivas, como a criação de 

barreiras físicas e reforço da sinalização e redução do ruído. 

Reclamar o entendimento entre os operadores de transportes da margem 

sul do Tejo, para que se crie um sistema integrado de transportes, 

como forma de atrair mais passageiros para o MST 
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Reclamar a inclusão do MST no passe intermodal 

Exortar para que se passe rapidamente à segunda e terceira fase, que 

levará o MST aos concelhos do Barreiro e da Moita, e das freguesias 

da Costa da Caparica e Trafaria. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 135/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

22. Sobre o Estado de Conservação da Via Rápida da Costa da Caparica 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

- Exigir junto da Estradas de Portugal e da Concessão Baixo-Tejo que 

procedam de imediato e com carácter de urgência aos arranjos 

necessários no IC-20 até ao arranjo total da via. 

- Que assegurem as condições essenciais de segurança e circulação 

rodoviária para os milhares utentes que diariamente circulam nesta via 

estruturante e fundamental do Concelho de Almada. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 116/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

23. Sobre a Construção do IC32 – Rodovia de Ligação da Trafaria, Charneca da 

Caparica, Seixal, Coina/Barreiro – Montijo 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

 Reclamar a absoluta necessidade de ser atendido com carácter de urgência 

o parecer constante da deliberação camarária de 8/3/2010 e citada na 

introdução. 

 Exigir que o projeto de execução do IC32/CRIPS cumpra a DIA aprovada 

pelo Governo/Secretário de Estado do Ambiente em 6/09/2005, 

designadamente que a rodovia tenha um perfil de 2x2 vias. 
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Solicitar, com carácter de urgência, ao Governo através do Ministério 

do Ambiente - Secretário de Estado do Ambiente que verifique o 

cumprimento e faça cumprir a Declaração de Impacte Ambiental emitida 

pelo Secretário de Estado do Ambiente em 6 de Setembro de 2005. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 121/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

23 - A. Sobre o Interface Rodoviário no Centro Sul – Rua Conceição Sameiro Antunes 

A Assembleia Municipal, delibera apoiar e incentivar a Câmara Municipal 

no encontrar as soluções mais adequadas à promoção do transporte público, 

articulando com o IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres, AMT - Autoridade Metropolitana de Transportes e Operadores 

e que contemple as reivindicações dos residentes. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 141/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

24. Sobre Loja do Cidadão em Almada 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Registar o facto de ter sido determinado, por parte da “Estrutura de 

Missão Lojas do Cidadão de Segunda Geração ” junto da Presidência do 

Conselho de Ministros, que «não é viável instalar a Loja do Cidadão neste 

espaço [Centro Comercial M. Bica] por não permitir cumprir a legislação 

em vigor ao nível do pé-direito»;  

Reclamar junto da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) para 

que seja reavaliada esta situação de modo a obter informação, sobre qual 

o plano real, das intenções de trazer a Loja do Cidadão para Almada. 

Pronunciar-se pela máxima importância e necessidade, a manter-se 

inviável a opção "Centro Comercial M Bica", de serem criadas as condições 

com vista à utilização do edifício atualmente devoluto, propriedade da 

EDP/Energia de Portugal, sito na Rua Bernardo Francisco da Costa, como 
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opção alternativa para a localização da Loja do Cidadão no Concelho de 

Almada, recorrendo o Governo se necessário ao direito que lhe dá ser 

proprietário de cerca de 30% do capital social da EDP; 

Reiterar a sua plena disponibilidade do Município de Almada para 

prosseguir a intervenção em defesa da instalação de uma Loja do Cidadão, 

reafirmando um permanente, real e duradouro espírito de cooperação para 

a concretização deste projeto no nosso Concelho. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reunião em 28 e 29/Abr/2010; Editais nº 89 e 90/X-1º/2009-
10) 

(Texto completo consultar Editais ou Atas) 

 

25. Sobre o Encerramento da Escola de Pêra – Trafaria 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

1. Manifestar o seu mais veemente protesto e total desacordo para 

com esta medida de fecho de escolas com menos de 21 alunos; 

2. Solidarizar-se com as populações das localidades que, em 

consequência da aplicação desta medida, se considerem privadas 

de um serviço essencial como é o da Educação; 

Relativamente à Escola do 1.º Ciclo de Pêra, atualmente com menos de 21 

alunos, apoiar a Câmara Municipal de Almada em todas as iniciativas que 

venha a desenvolver no sentido de que seja assegurada a vontade da 

Comunidade Local, dos Pais e Professores da Escola e da Autarquia de 

Freguesia. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun/2010; Edital nº 117/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

26. Sobre a Situação da Educação e a Abertura do Ano Lectivo 

A Assembleia Municipal: 
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3. Manifesta profundas preocupações quanto ao estado da educação em 

Portugal e reafirma, uma vez mais, a necessidade de garantir a 

qualidade da escola pública, exigindo que o Estado cumpra o seu 

papel, assumindo como tarefa central e urgente o reforço do 

investimento no sistema público de ensino e a adopção de medidas de 

política educativa que garantam os direitos de acesso e sucesso dos 

cidadãos e se afirme como recurso estratégico essencial para o 

desenvolvimento do País. 

4. Reconhece e congratula-se com todas as medidas que, ao nível do 

Concelho têm vindo a ser tomadas com os objectivos de garantir melhor 

qualidade no funcionamento e prestação de serviços educativos no 

concelho e viabilizar o acesso e sucesso educativos a todos os jovens, 

em particular aos economicamente discriminados e saúda professores, 

trabalhadores não-docentes da educação, pais e encarregados de 

educação e autarcas que se têm empenhado nestas tarefas.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 143/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

27. Pela Construção do Pavilhão Gimnodesportivo na Escola Secundária de Francisco 

Simões  

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Manifestar a sua preocupação pela não construção do pavilhão 

gimnodesportivo da Escola Secundária Francisco Simões e o seu repúdio 

pelo alheamento do Ministério da Educação relativamente a esta questão. 

Exigir ao Ministério da Educação que assuma as responsabilidades que lhe 

cabem na garantia de uma escola pública de qualidade, que deixe de ser 

parte do problema e passe a ser parte da solução, aceitando negociar com 

a Câmara Municipal de Almada a concretização célere desta obra 

necessária. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2009; Edital nº 144/X-1º/2009-10) 
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(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

28. Sobre Investimento em Projetos Estruturantes 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Reiterar que o Novo Aeroporto de Lisboa, a ligação ferroviária de Alta 

Velocidade Lisboa/Madrid e a Terceira Travessia do Tejo, ligação rodo-

ferroviária no corredor Barreiro/Chelas, são projetos estruturantes do 

território da Área Metropolitana de Lisboa, coerentes entre si e 

absolutamente indispensáveis à modernização do País. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 13/X-1º; Reunião em 29/Jun2010; Edital nº 118/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

29. Sobre a situação do Arsenal do Alfeite 

A Assembleia Municipal, decidiu:  

 solidarizar-se com os trabalhadores do Arsenal do Alfeite na sua 

luta em defesa dos postos de trabalho e do trabalho com direitos;  

 reafirmar a defesa de um Arsenal do Alfeite público, ao serviço do 

País, da Marinha e dos seus trabalhadores;  

 expressar ao Governo o mais profundo descontentamento pela situação 

que atualmente se vive no estaleiro, exigindo que sejam tomadas 

medidas para devolver ao Arsenal do Alfeite as condições que 

necessita para continuar a ser uma importante empresa produtiva. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 139/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 

 

30. Contra a Liberalização do Horário do Comércio ao Domingo 

A Assembleia Municipal, deliberou: 

Solidarizar-se com os trabalhadores do comércio e com os micro e 

pequenos empresários do comércio local 
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Manifestar a sua frontal discordância face à perspectiva da 

liberalização do horário do comércio, designadamente em relação aos 

domingos e feriados 

Apelar ao Governo e ao Presidente da República para que seja evitada 

a concretização desta gravosa medida. 

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 16/X-1º; Reunião em 29/Set/2010; Edital nº 140/X-1º/2009-10) 
(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

 Área J - Acontecimentos Internacionais 

1. De Apoio e Solidariedade a Aminetu Haidar 

A Assembleia Municipal deliberou: 

Juntar a sua voz a todos os que apoiam e se solidarizam com AMINETU 

HAIDAR 

Manifestar a sua solidariedade para com a ativista dos direitos humanos 

Aminetu Haidar pela sua luta e coragem;  

Reclamar o cumprimento do direito internacional e dos direitos humanos, 

exigindo o regresso de Aminetu Haidar ao seu país.  

Exigir o cumprimento das resoluções da Organização das Nações Unidas 

sobre a autodeterminação do Povo Sarauí e o reconhecimento da República 

Democrática do Sahara Ocidental.  

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 04/IX-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Editais nº 29 e 30/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Editais ou Ata) 

 

2. De Adesão do Município de Almada à União das Cidades Capitais de Língua 

Portuguesa – UCCLA 

A Assembleia Municipal autorizou o Município de Almada a integrar-se na 

União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas, também designada 

por União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. 
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(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 14/X-1º; Reunião em 30/Jun/2010; Edital nº 124/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

 Área L - Planeamento Urbanização, Habitação 

1. Sobre a “Reserva de Território na Trafaria para Terminal de Contentores 

A Assembleia Municipal deliberou: 

1 - Reiterar a posição assumida pelo Município de Almada ao longo dos 

anos, de rejeição da perspectiva futura de construção de um Terminal 

de Contentores e de aumento em cinco vezes da capacidade dos Silos 

da Silopor, por tal penalizar o desenvolvimento harmonioso da 

Freguesia da Trafaria; 

2 - Pronunciar-se, de imediato junto do Governo e também em sede de 

discussão pública, contra a inscrição no PROT-AML em fase final de 

alteração, da reserva de terrenos na Trafaria para a expansão do 

Porto de Lisboa, nomeadamente para o Terminal de Contentores e, 

simultaneamente manifestar-se a favor da manutenção no PROT-AML de 

que o eixo Trafaria - Costa da Caparica seja de vocação 

predominantemente turística; 

3 - Reafirmar que as opções de desenvolvimento da Trafaria já definidas, 

passam pela requalificação urbana e a valorização ambiental da 

Freguesia, que diversifique e qualifique os núcleos habitacionais, 

incentive atividades que promovam o emprego, e de elevado potencial 

económico, designadamente turismo, pesca, recreio e lazer e aproveite 

de forma sustentável as áreas de elevado valor patrimonial em termos 

de recursos naturais e paisagísticos. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 4/X-1º; Reunião em 17/Dez/2009; Edital nº 32/X-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 71 
 

2. Criação da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo da Linha de Muito 

Alta Tensão 

A Assembleia Municipal deliberou: 

- Criar uma Comissão Eventual para Acompanhamento do Processo da Linha 

de Muito Alta Tensão 

- A Comissão Eventual tem por objecto: 

a) O acompanhamento do processo relativo à implementação da Linha de 

Muito Alta Tensão, tendo em consideração as deliberações aprovadas 

pela Assembleia Municipal. 

b) A ligação aos Cidadãos, designadamente através das Estruturas 

Representativas dos Presidentes e das Organizações Locais. 

c) A articulação com a Câmara Municipal. 

 (Iniciativa da Assembleia Municipal; Ata Nº 05/IX-1º; Reunião em 18/Dez2009; Edital nº 43/IX-1º/2009) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

3. De Alteração do Plano de Pormenor das Praias Urbanas 

A Assembleia Municipal aprovou a Proposta Final de alteração do Plano 

de Pormenor das Praias Urbanas do Programa Polis na Costa da Caparica. 

(Iniciativa da Câmara Municipal; Ata Nº 08/X-1º; Reunião em 26/Fev/2010; Edital nº 74/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Ata) 
 

4. Sobre o Programa Polis da Costa da Caparica 

A Assembleia Municipal deliberou: 

a. Reiterar a necessidade de assegurar a realização do Programa Polis da 

Costa da Caparica na íntegra, concretizando toda a Intervenção aprovada 

no âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico.  

b. Considerar absolutamente necessário que o Governo através da Sr.ª 

Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território e o Sr. Ministro das 

Finanças prorrogue o prazo de vigência da Sociedade da Costa Polis de 
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forma a assegurar a plena execução do Plano Estratégico da Costa da 

Caparica. 

3. Reclamar do Estado Português a viabilização de fontes de financiamento 

que possibilitem a total concretização do Programa Polis da Costa da 

Caparica, nomeadamente, através do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) ou autorizando a Sociedade CostaPolis a recorrer ao 

crédito bancário com hipoteca dos terrenos que esta Sociedade possui 

atualmente e que se destinam à alienação.   

(Iniciativa da Assembleia Municipal; Atas Nº 10 e 11/X-1º; Reunião em 28 e 29/Abr/2010; Edital nº 93/X-1º/2009-10) 

(Texto completo consultar Edital ou Atas) 
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  INTERVENÇÕES DOS ELEITOS 
 

 

 As intervenções dos Eleitos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal na 

Reuniões Plenárias versaram assuntos muito diversificados. 

 

 Considerando-se intervenção o uso da palavra de Eleito que ocupe pelo menos cinco 

linhas de texto da ata, apresenta-se o seguinte balanço quantitativo: 

 Nas 17 Reuniões Plenárias realizadas foram produzidas 443 intervenções com a 

seguinte distribuição: 

– Grupo Municipal da CDU ………………... 95 intervenções (21,4%) 

– Grupo Municipal do PS …………………... 84 intervenções (19,0%) 

– Grupo Municipal do PSD …………………. 62 intervenções (14,0%) 

– Grupo Municipal do BE ………………….... 51 intervenções (11,5%) 

– Grupo Municipal do CDS-PP …………….  63 intervenções (14,2%) 

– Câmara Municipal …………………………. 88 intervenções (19,9%) 

 Média de Intervenções por Reunião  ....................  26 

 Os Presidentes das Juntas de Freguesia usaram da palavra produzindo 28 

intervenções, sendo 9 de eleitos da CDU, 6 de eleitos do PS e 13 do eleito do PSD. 

 Nas intervenções da Câmara Municipal estão incluídas as da Presidente da Câmara 

que legalmente representa o órgão autárquico, mas também as 9 intervenções do 

Presidente do Conselho de Administração dos SMAS e 3 intervenções de outros 

Vereadores que usaram da palavra a solicitação da Presidente da Câmara ou da 

Assembleia. 
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  PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NAS REUNIÕES 

PLENÁRIAS 

 

 

 Todas as Reuniões Plenárias da Assembleia Municipal foram públicas havendo em 

todas elas um período destinado à intervenção dos cidadãos para exporem os seus 

problemas ou os da comunidade, pedirem informações ou esclarecimentos e darem 

sugestões e opiniões sobre a vida municipal. 

 

 Verificou-se nas 17 Reuniões Plenárias a presença de 1722 Cidadãos a que 

corresponde uma média de 101,3 Cidadãos por Reunião (de notar que na primeira reunião 

de funcionamento realizada imediatamente após a instalação dos órgãos do município, 

realizada na Freguesia de Almada, estiveram presentes 720 cidadãos e que na Sessão 

Solene Comemorativa do Aniversário do 25 de Abril, realizada na Freguesia da Trafaria, 

estiveram presentes 132 cidadãos pelo que sem a primeira das referidas reuniões a média 

é de 62.6 presenças por reunião e sem as duas referidas reuniões a média é de 58 cidadãos 

por reunião). 

 

 

 Da análise da média de presenças de Cidadãos por Freguesia em que foram realizadas 

as 17 Reuniões, verifica-se que: 

 Freguesia de Almada com média de 272,3 cidadãos presentes por reunião (sem a 

primeira reunião de funcionamento a média é de 48,5); 
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 Freguesia da Cova da Piedade com a média de 64 cidadãos por reunião; 

 Freguesia da Charneca de Caparica com a média de 54 cidadãos por reunião; 

 Freguesia da Trafaria com média de 72,25 cidadãos por reunião (sem a Sessão 

Solene do 25 de Abril a média é de 52,3); 

 Freguesia do Feijó com a média de 59,7 cidadãos por reunião; 

 Freguesia da Sobreda com a média de 68,5 cidadãos por reunião. 

 

 No período de cada uma das 17 reuniões, destinado à intervenção dos Cidadãos 

verificou-se que usaram da palavra 66 Munícipes, sendo 43 do sexo masculino e 23 do sexo 

feminino. A média de intervenções de Cidadãos por reunião foi de 4,4. 

 

 Da análise da média de intervenções de Cidadãos por Freguesia em que foram 

realizadas as 17 Reuniões, verifica-se que: 

 

 Freguesia da Cova da Piedade com a média de 1,7 intervenções por reunião; 

 Freguesia da Trafaria com a média de 5,3 intervenções por reunião; 

 Freguesia da Charneca de Caparica com a média de 5,5 intervenções por 

reunião; 

 Freguesia do Feijó com a média de 5,3 intervenções por reunião; 

 Freguesia de Almada com a média de 2,5 intervenções por reunião; 

 Freguesia da Sobreda com a média de 6,5 intervenções por reunião. 

 

 As Intervenções dos Cidadãos incidiram sobre variados assuntos, nomeadamente: 
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 Ambiente de barulho pelo funcionamento dos Bares em Almada Velha; A limpeza 

urbana; o transito e o estacionamento na rodovia que liga Corroios ao Centro Sul; A 

agricultura nas Terras da Costa prejudicada pela ER 377-2; A Greve na AIPICA e seus 

Trabalhadores; o Serviço de balneários das Piscinas Municipais; o Plano Pormenor da 

Corvina/Raposeira e a AUGI da Quinta da Raposeira; As obras nas Escolas do 1º Ciclo do 

Agrupamento de Escolas Elias Garcia; Ampliação Canil junto Escola do Alto do Índio; A falta 

de energia elétrica no Bairro do 2º Torrão/Trafaria; A atuação da ECALMA; a Criação de 

Polícia Municipal; Estacionamento e Parquímetros na Quinta da Alegria/Cacilhas; a falta de 

transportes em Pêra e na Trafaria; Acesso à água em fogo social; Revisão Projeto do Centro 

Cívico e Terciário da Cova da Piedade; o Programa Polis na Costa da Caparica; o Imóvel da 

Voz do Operário em Santo António da Caparica; O Programa Recria na Trafaria; Local para 

a venda ambulante na Costa da Caparica; o Transporte adaptado para deficientes; 

Apresentação de Projeto de Apoio a Crianças no Pragal/PIA; o Centro de Arqueologia de 

Almada e a queda do muro da Escola Secundária Conceição e Silva; Situação Profissional 

de Trabalhador Municipal; A Loja do Cidadão em Almada; Os Grafites; o Trânsito junto ao 

Colégio do Vale; Processo de legalização de Vivenda na Charneca de Caparica; Os Mega 

Agrupamentos Escolares e os Encerramentos de Escolas do 1º Ciclo; o Estacionamento na 

Costa da Caparica e o Comércio; o Estacionamento junto Lota da Costa da Caparica e o 

Porto de Abrigo para Pescadores; os Acessos à Quinta de S. Gabriel e do Pocinho; O canil 

de Vale Cavala; a Situação e Futuro do Arsenal do Alfeite e seus trabalhadores; o IC32 e o 

Monumento “Cruzeiro”; a Biblioteca e Piscinas na Freguesia da Caparica e o Parque de Fróis 
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  PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 

 

 Nos termos legais as deliberações dos órgãos autárquicos, bem como as decisões dos 

respetivos titulares, destinadas a ter eficácia externa, devem ser publicitadas em edital 

afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da 

deliberação ou decisão. 

 

 Em Almada a Assembleia Municipal tem optado por publicitar através de Editais todas 

as deliberações e decisões, aquelas que são obrigatórias, mas também as outras, em 

consideração que ao fazê-lo está a informar os cidadãos da atividade do órgão e dos 

seu titulares e assim prestando também contas. 

 

 No período em análise foram elaborados e afixados nos locais do costume 153 Editais, 

correspondendo: 

 108 Editais publicitando Deliberações tomadas pela Assembleia (70,6%) 

 35 Editais sobre Alterações ao Mandato de Eleitos da Assembleia (22,9%) 

 9 Editais de Convocatória e Agenda de Sessões e Reuniões da Assembleia (5,9%) 

 1 Edital de Decisão do Presidente (0,6%) 
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  MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 (Reuniões da Mesa) 

 A Mesa da Assembleia Municipal constituída pelo Presidente e dois Secretários, realizou 

21 reuniões no período de 01 de novembro de 2009 a 30 outubro de 2010, elaborou as 

respectivas 21 atas e no cumprimento das suas competências e atribuições legais, procedeu 

ainda designadamente a: 

 Elaboração das Agendas da Sessões Plenárias; 

 Admissão das Propostas da Câmara Municipal e dos Projetos dos Eleitos verificando a 

sua conformidade legal; 

 Preparação das Reuniões de Representantes dos Grupos Municipais; 

 Redacção final das deliberações, resoluções e votos; 

 Análise e encaminhamento do expediente; 

 Marcação e justificação das faltas dos Eleitos; 

 Preparação das reuniões e iniciativas da Assembleia e das Comissões; 

 Elaboração das informações sobre a atividade em plenário da Assembleia e dos 

membros da Mesa em representação da Assembleia. 

 

(Participação em Iniciativas) 

 O Presidente ou os Secretários da Mesa da Assembleia, participaram em representação 

do Órgão Autárquico, em 313 iniciativas, ações ou reuniões entre o dia 01 de novembro de 

2009 e o dia 30 de outubro de 2010, conforme as 5 informações distribuídas. 
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 (Divulgação da Actividade – Prestação de Contas) 

 A Mesa da Assembleia, na ação de Informação, divulgação da atividade da Assembleia 

e de prestação de contas aos Cidadãos, Instituições, Entidades e Organizações locais, 

elaborou 6 Documentos Informativos que enviou regularmente para 37 Órgãos de 

Comunicação Social e a cerca de 800 Entidades, Instituições, Organizações e Cidadãos, 

num total de cerca de 5000 comunicações. 

 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 80 
 

  CONFERÊNCIA DE REPRESENTANTES 

        DOS GRUPOS MUNICIPAIS 

 

 

 A Conferência de Representantes dos Grupos Municipais, constituída pelo Presidente 

da Assembleia e pelo Presidente de cada Grupo Municipal (da CDU, do PS, do PSD, do BE 

e do CDS-PP), realizou 8 reuniões, das quais foram elaboradas 8 Súmulas com as decisões 

tomadas, que foram distribuídas aos Deputados Municipais e à Presidência da Câmara. 

 

 Com as referidas reuniões a Conferência acompanhou o funcionamento da Assembleia 

e das Comissões Permanentes, preparou as Sessões Plenárias da Assembleia fixando 

designadamente os tempos de debate das matérias agendadas e trocou opiniões e 

informações sobre o desenvolvimento dos projetos estratégicos para o Concelho, 

nomeadamente, o Programa Polis da Costa da Caparica e o Plano Almada Nascente, o 

Plano de Almada Poente – PIA, o Plano de Mobilidade – Acessibilidades XXI, o Plano 

Estratégico da Costa da Trafaria, o Plano de Valorização e Desenvolvimento do Turismo, o 

Plano do Cristo-Rei – Arealva – Olho de Boi, assim como as Obras da Frente de Praias da 

Costa da Caparica, e os Relatórios do Conselho Municipal de Segurança. 
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  COMISSÕES PERMANENTES ESPECIALIZADAS 

 

 

 Através de deliberação, em 29 de abril de 2010, publicitada pelo Edital nº 98/X-1º/2009-

10, a Assembleia Municipal aprovou a criação de três Comissões Permanentes, definindo 

também o seu âmbito e composição: 

 1ª Comissão de «Administração, Finanças e Acessibilidades»  

 2ª Comissão de «Acção Sócio-Cultural»  

 3ª Comissão de «Ambiente e Desenvolvimento Económico»  

 

 

 As questões da Segurança dos Cidadãos e da Proteção Civil foram integradas na 

Conferência de Representantes dos Grupos Municipais, que para estas matérias 

funciona como qualquer outra Comissão. 

 

 Foram ainda constituídas uma Comissão Eventual e um Grupo de Trabalho para, 

respetivamente, “Acompanhamento do Processo da Linha de Muito Alta Tensão em 

Almada” e de “Revisão do Regimento da Assembleia”. 

 

 O conjunto das Comissões e do Grupo de Trabalho realizaram 10 reuniões no período 

em análise e consoante o seu âmbito de ação apreciaram várias matérias, 

nomeadamente os “Documentos de Prestação de Contas”, a “Evolução da Situação de 

Segurança no âmbito dos Pareceres do Conselho de Segurança” e elaboração dos 
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respetivos projetos de deliberação, os Opções do Plano e o Orçamento anual do 

Município e dos SMAS. 

 
 

 Os Deputados Municipais e/ou os Grupos Municipais ou seus representantes, foram 

ainda chamados a participar em várias Reuniões de eleitos e ou em Fóruns de 

Participação, sendo de destacar os relativos ao: 

- Plano de Pormenor das Praias Urbanas do Programa Polis na Costa da Caparica 

- Projeto de Requalificação da Rua Cândido dos Reis – Cacilhas 

- Projeto de Requalificação da Rua Capitão Leitão – Almada 

- Criação da Área de Requalificação Urbana de Cacilhas – ARU de Cacilhas 

 

De referir ainda a presença de representantes da Assembleia Municipal nas seguintes 

organizações: 

- Comissão de Acompanhamento de Intervenção na Costa da Caparica; 

- Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada; 

- Conselho Municipal de Educação; 

- Assembleia Distrital de Setúbal; 

- Congressos da ANMP; 

- Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

- Comissão Acompanhamento da Revisão do PDM de Almada; 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 83 
 

- Comissão Acompanhamento do Programa Polis na Costa da Caparica; 

- Conselho Consultivo do Observatório da Água da Península de Setúbal;  

- Conselho Cinegético Municipal; 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada. 
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  EXPEDIENTE 
 

 

(Correspondência recebida e enviada) 

 

 Neste primeiro ano do mandato, a Assembleia Municipal movimentou 23.501 

documentos de expediente, sendo: 

 Correspondência recebida ........................................... 1.831 comunicações 

 Correspondência expedida ........................................ 21.670 comunicações 

 

 

 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

 

 

pg. 85 
 

  COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(Cobertura das Reuniões) 

 Os órgãos de Comunicação Social que acompanharam as Reuniões Plenárias da 

Assembleia Municipal foram o “Notícias de Almada” com dezasseis presenças (em sete 

reuniões com dois jornalistas), a “Agência Lusa” com treze presenças, o “Jornal da Região” 

com duas presenças e a Sul TV com uma presença. 

 A Divisão de Informação do Município com o “Boletim Municipal” acompanhou todas as 

dezassete reuniões plenárias. 

 (Contactos) 

 Além das presenças nas Reuniões Plenárias foram enviadas 6 Informações da 

atividade municipal em plenário a 37 Órgãos de Comunicação Social, num total de 222 

comunicações.  

 A solicitação de órgãos de comunicação social foram feitas declarações pela Mesa 

da Assembleia para: 

 RDP – Antena 1 – sobre deliberação da Assembleia relativa ao desenvolvimento 

da Trafaria e o Terminal de contentores; 

- Sobre a deliberação da Assembleia relativa ao estado de 

degradação da via rápida da Costa da Caparica IC20; 

 Sem Mais Jornal – sobre a deliberação da Assembleia relativa ao desenvolvimento 

da Trafaria e o Terminal de Contentores; 

- sobre a deliberação da Assembleia relativa à integração do 

MST no Passe Intermodal 
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 Jornal da Região – sobre a deliberação Conselho Segurança relativa à situação de 

segurança no Concelho; 

 Setúbal na Rede – sobre a deliberação da Assembleia relativa à estrada ER 377-

2 

Em cumprimento do artigo 108º do Regimento da Assembleia Municipal de Almada e para constar 

se elaborou o presente Relatório que resume a atividade da Assembleia no 1º ano do X Mandato, 

no período de 01 de novembro de 2009 a 30 de outubro de 2010. 

 

Almada, em 31 de janeiro de 2011 

 

O PRESIDENTE 

__________________________________________ 

(José Manuel Maia Munes de Almeida) 

 

O 1º SECRETÁRIO 

__________________________________________ 

(Maria Luísa Rodrigues Barros de Almeida Beato) 

 

O 2º SECRETÁRIO 

__________________________________________ 

(Maria Odete Teixeira Seguro Sanches Alexandre) 

 


