
REQUERIMENTO

Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia Municipal

A Agência de Desenvolvimento Local  Novalmadavelha é  uma associação de direito 
privado  sem fins  lucrativos,  que se  propõe desenvolver  acções  e  projectos  para  o 
estabelecimento  de  complementariedades  funcionais,  no  contexto  de  uma  Área 
Metropolitana Multipolar, reunindo o contributo de diversos agentes locais. 

A  Câmara  Municipal  de  Almada  é  o  sócio-fundador  e  principal  dinamizador  deste 
“Agência  de  Desenvolvimento  Local”,  garantindo,  nos  termos  dos  Estatutos,  e  em 
qualquer circunstância pelo menos 51% do património associativo nominal, e tendo 
direito  a  designar  o  Presidente  do  Conselho  de  Administração  e  o  Administrador-
Delegado.

Ao abrigo das  alíneas  d)  e  f)  do n.º  1  do  artigo  53.º  da Lei  n.º  169/99,  de  18 de 
Setembro,  com  a  redacção  que  lhe  foi  conferida  pela  Lei  n.º  5-A/2002,  de  11  de 
Janeiro,  bem  como  das  alíneas  e)  e  j)  do  n.º  1  do  artigo  15.º  do  Regimento  da 
Assembleia  Municipal  de  Almada,  solicita-se  à  Câmara  Municipal  de  Almada  as 
seguintes informações:

1. Qual o  valor acumulado das transferências financeiras feitas do Município de 
Almada para a Novalmadavelha?

2. Pode  a  Câmara  Municipal  de  Almada  fornecer  a  certificação  de  contas  dos 
últimos 3 exercícios da Novalmadavelha?

3. Tem  a  Câmara  Municipal  de  Almada  funcionários  destacados  na 
Novalmadavelha?

4. Qual a composição actual do Conselho de Administração da Novalmadavelha e 
quais as suas remunerações?



5. Qual a remuneração do Administrador-Delegado da Novalmadavelha?

6. Quantas  pessoas  trabalham  na  Novalmadavelha e  qual  o  procedimento 
utilizado para a sua contratação, bem como as suas remunerações e critérios 
de atribuição destas?

7. Qual  o  procedimento  de  contratação  da  Equipa  de  Gestão  da 
Novalmadavelha?

8. No período de Outubro de 2005 a Fevereiro de 2009, quais as prestações de 
serviços externas contratadas pela  Novalmadavelha, quanto representou em 
encargos financeiros e qual o procedimento de contratação?

9. No período de Outubro de 2005 a Fevereiro de 2009, quais as aquisições de 
serviços externas contratadas pela  Novalmadavelha, quanto representou em 
encargos financeiros e qual o procedimento de contratação?

Almada, 5 de Fevereiro de 2009 

Os Deputados Municipais,

António Mendonça Mendes

Maria Odete Alexandre


