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ATIVIDADE EM PLENÁRIO
Para conhecimento e acompanhamento da atividade da Assembleia Municipal em Plenário, informa-se 
que se realizou a sessão plenária ordinária nos dias 17, 18 e 28 de dezembro de 2020, em que além do 
período de intervenção dos cidadãos, foram aprovadas por iniciativa própria ou por proposta da Câmara 
Municipal, as seguintes deliberações:
DELIBERAÇÕES
01 – Voto de Pesar por Eduardo Lourenço
02 – Voto de Pesar por Laura Valadas Davide) 
03 – Moção Arsenal do Alfeite: o Governo não pode fugir às suas responsabilidades 
04 – Moção/Recomendação Pela criação do Gabinete de Apoio à Vítima
05 – Moção Em defesa da Floresta Autóctone
06 – Recomendação Implementação do Programa “Cheque Veterinário” como medida de combate ao abandono e de promoção 
da esterilização de animais de companhia
07 – Moção/Deliberação Pelo pagamento imediato dos salários aos Trabalhadores do Arsenal do Alfeite
08 – Moção/Deliberação Uma vitória dos pescadores e das populações. Construção de Porto de Pesca na Trafaria prevista no 
Orçamento de Estado para 2021
09 – Moção Deliberação Pela aplicação do suplemento por trabalho em condições de penosidade e insalubridade
10 – Moção/Deliberação Contra o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos na Caparica
11 – Moção Pela tradução em Língua Gestual Portuguesa das transmissões da Assembleia Municipal
12 – Voto de Saudação Dia Internacional pela eliminação da violência contra as Mulheres
13 – Moção Construção da nova ala de ambulatório do Hospital Garcia de Orta 
14 – Moção Criação dos Julgados de Paz em Almada 
15 – Moção Pela defesa do Arsenal do Alfeite, S.A. e dos seus trabalhadores
16 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano 2021
17 – Tarifário de Resíduos Urbanos e Taxas de Gestão de Resíduos para o ano 2021
18 – Participação no IRS sobre os rendimentos no ano 2021
19 – Lançamento de Derrama para 2021
20 – Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 2020 para o ano de 2021
21 – Grandes Opções do Plano:

21.01 - Opções do Plano e Orçamento para 2021 e Mapa de Pessoal do Município de Almada para 2021
21.02 - Opções do Plano 2021 e Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
21.03 - Plano Atividades e Orçamento para 2021 da WEMOB, E.M., S.A.

22 – Reestruturação de serviços dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
23 – Transferência de Competências da Administração Central para as Autarquias Locais para o ano de 2021 na área da 
Educação
24 – Adesão do Município de Almada à ADAPT.LOCAL – Rede de Municípios para a adaptação Local às Alterações Climáticas
25 – Constituição do Comissariado Municipal do Aproveitamento Alimentar
26 – II Plano Municipal para a Integração dos Migrantes de Almada 2020-2022

www.m-almada.pt/assembleiamunicipal
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ATIVIDADE EM PLENÁRIO
Para conhecimento e acompanhamento da atividade da Assembleia Municipal em Plenário, informa-se 
que se realizaram duas sessões plenárias extraordinária nos dias 18 e 24 de março de 2021, em que além 
do período de intervenção dos cidadãos, foram aprovadas por iniciativa própria ou por proposta da 
Câmara Municipal, as seguintes deliberações:

DELIBERAÇÕES
01 – Recomendação Discussão pública do processo de intervenção no Eixo Central de Almada
02 - Proposta de Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM) 
03 - Plano Anual de Atividades para 2021 do Provedor dos Animais do Município de Almada 
04 - Relatórios de Monitorização:

04.01 - da ORU do Pragal
04.02 - da ORU de Cacilhas
04.03 - da ORU da Sobreda
04.04 - da ORU do Monte de Caparica

05 – Alteração Orçamental Modificativa ao Orçamento e GOP de 2021
06 – Disponibilização lote de terreno localizado nas traseiras da Escola Cacilhas-Tejo, Margueira Nova, em Almada para 
habitação através de auto de cessão pelo IRHU
07 – Contrato-Programa Wemob, S.A. 2021
08 – Adesão do Município de Almada à organização Mayors for Peace
09 – Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada
10 – Procedimento concursal para provimento de cargo de Diretor do Departamento de Informática dos Serviços 

O texto completo destas deliberações pode ser consultado no site da Assembleia Municipal de Almada, em Editais/Editais 2017-2021 
(3º ano)/Edital 337/XII-3º, assim como nas Atas nº 51/XII-3º; 52/XII-3º e 53/XII-3º.
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27 – Estratégia Municipal para a área da Deficiência
28 – Regulamento das Áreas de Reconversão Urbanística. Relatório de ponderação de consulta pública 
29 – Transferência de competências do município de Almada para as freguesias. Reserva no âmbito de intervenção do Município 
de Almada 
30 – Transferência de competências do município de Almada para as freguesias de Costa da Caparica e União das Freguesias de 
Charneca de Caparica e Sobreda
31 – Aprovação de minuta de contrato interadministrativo
32 – Início do procedimento para a celebração do contrato de gestão de eficiência energética (CGEE), na rede de iluminação 
pública do Concelho de Almada, com recurso ao modelo ECO-AP 

O texto completo destas deliberações pode ser consultado no site da Assembleia Municipal de Almada, em Editais/Editais 2017-2021 
(4º ano)/Edital 352/XII-4º e seguintes, assim como nas Atas nº 56, 57 e 58/XII-4º.

Para conhecimento e acompanhamento da atividade da Assembleia Municipal em Plenário, informa-se 
que se realizou a sessão plenária ordinária nos dias 25 de fevereiro, 3 e 10 de março de 2021, em que 
além do período de intervenção dos cidadãos, foram aprovadas por iniciativa própria ou por proposta da 
Câmara Municipal, as seguintes deliberações:

DELIBERAÇÕES
01 – Voto de Pesar pelo falecimento de Madalena Calé
02 – Voto de Pesar pelo falecimento de Marta Serra Silva 
03 – Voto de Pesar pelo falecimento de Fernando Santana 
04 – Voto de Pesar pelo falecimento de Carlos Gargaté
05 – Voto de Pesar pelas vítimas do Holocausto e em evocação do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
06 – Voto de Pesar pelo falecimento de Lídio Galinho
07 – Recomendação Elaboração do Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal do Município de Almada
08 – Moção Pela reposição de caixas automáticas de Multibancos em Almada Velha
09 – Moção Inclusão de Fisioterapeutas nas equipas de apoio domiciliário e reconhecimento da importância destes profissionais 
de saúde na qualidade de vida das pessoas nomeadamente na situação de pandemia
10 – Moção Governo rejeita criação de NUT III para a Península de Setúbala
11– Voto de Saudação aos elementos das Corporações de Bombeiros, das Forças de Segurança e das Forças Armadas do 
Concelho de Almada e de todo o país
12 – Recomendação Proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura em crise pandémica e económica em 2021
13 – Moção Pela melhoria da gestão dos resíduos urbanos. Por uma moratória na aplicação da nova taxa de gestão de resíduos 
14 – Alteração à Composição das Comissões Permanentes 
15 – Programa de apoio aos estabelecimentos de restauração e bebidas e pequeno comércio
16 – Contratação de Empréstimo até 10.000.000€
17 – Aditamento ao Regulamento da Assembleia Municipal Jovem de Almada

O texto completo destas deliberações pode ser consultado no site da Assembleia Municipal de Almada, em Editais/Editais 2017-2021 
(4º ano)/Edital 362/XII-4º e seguintes, assim como nas Atas nº 59, 60 e 61/XII-4º. 



Para conhecimento e acompanhamento da atividade da Assembleia Municipal em Plenário, informa-se 
que se realizaram duas sessões plenárias extraordinária nos dias 18 e 24 de março de 2021, em que além 
do período de intervenção dos cidadãos, foram aprovadas por iniciativa própria ou por proposta da 
Câmara Municipal, as seguintes deliberações:

DELIBERAÇÕES
01 – Recomendação Discussão pública do processo de intervenção no Eixo Central de Almada
02 – Proposta de Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM) 
03 – Plano Anual de Atividades para 2021 do Provedor dos Animais do Município de Almada 
04 – Relatórios de Monitorização:

04.01 - da ORU do Pragal
04.02 - da ORU de Cacilhas
04.03 - da ORU da Sobreda
04.04 - da ORU do Monte de Caparica

05 – Alteração Orçamental Modificativa ao Orçamento e GOP de 2021
06 – Disponibilização lote de terreno localizado nas traseiras da Escola Cacilhas-Tejo, Margueira Nova, em Almada para habitação 
através de auto de cessão pelo IRHU
07 – Contrato-Programa Wemob, S.A. 2021
08 – Adesão do Município de Almada à organização Mayors for Peace
09 – Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada
10 – Procedimento concursal para provimento de cargo de Diretor do Departamento de Informática dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de Almada. Designação dos membros de Júri. 

O texto completo destas deliberações pode ser consultado no site da Assembleia Municipal de Almada, em Editais/Editais 2017-2021 
(4º ano)/Edital 371/XII-4º e seguintes, assim como nas Atas nº 62 e 63/XII-4º.
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O PS SAÚDA AS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS, DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 
E DAS FORÇAS ARMADAS DO CONCELHO DE ALMADA E DE TODO O PAÍS

Perante a maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos, que se constituiu igualmente como 
uma ameaça à Segurança Nacional, foram vários os profissionais e voluntários que se colocaram 
na linha de frente, no apoio ao Serviço Nacional de Saúde, ao país e no serviço à comunidade. 
Zelar pelas nossas vidas é para estes profissionais e voluntários a mais importante de todas as 
missões, seja no concelho de Almada, seja noutros pontos do país. 

Em Almada, devemos, em especial, um reconhecimento aos Bombeiros Voluntários de Almada, 
Bombeiros Voluntários de Cacilhas e aos Bombeiros Voluntários da Trafaria, por demonstrarem, 
mais uma vez, estarem à altura dos desafios que enfrentamos. Devemos-lhes ainda uma melho-
ria das suas condições de trabalho, que passará por mais equipamentos, mais meios humanos, e 
mais formação profissional, pelo que fez bem a Câmara de Almada ao aprovar os contratos-
programa a estabelecer com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e ao asse-
gurar ainda o pagamento dos seguros de todos os bombeiros, apoiando com 1,1 milhões de 
euros os bombeiros do município.

Além deste reconhecimento a todos os bombeiros do concelho de Almada, é justo e também 
devido um agradecimento aos militares da Guarda Nacional Republicana, aos elementos da 
Polícia de Segurança Pública e também a Autoridade Marítima Nacional, mais concretamente à 
Polícia Marítima. São estas as forças de segurança que têm sido um pilar na segurança dos 
cidadãos, no cumprimento dos quadros legais das diversas declarações do Estado de Emergên-
cia, Contingência e Calamidade, e também no apoio logístico às estruturas de saúde. 

É necessário realçar também as Forças Armadas de Portugal, nos seus três ramos: Exército, 
Força Área e Marinha, pelo serviço ao país, aos cidadãos portugueses e a todos aqueles que 
escolheram Portugal para viver. Destaque-se a Base Naval de Lisboa e os militares destacados, 
pelo esforço no acionamento, na Base Naval de Lisboa, no Laranjeiro, de uma resposta preventiva 
de âmbito distrital, em colaboração com Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal 
(ACES) e o Hospital Garcia de Orta.

Também importa destacar o meritório trabalho desenvolvido no âmbito da Comissão Municipal 
de Proteção Civil, que prontamente criou em março de 2020 uma sala de situação de acompan-
hamento da pandemia, reunindo desde então todas as semanas, na qual têm também assento 
as 5 Juntas de Freguesia do concelho de Almada, para além dos membros da referida Comissão, 
onde se incluí a Câmara Municipal e o seu Serviço Municipal de Proteção Civil, permitindo desta 
forma uma articulação permanente entre todas as entidades e uma célere resposta às situações 
que sejam sinalizadas.

 O partido socialista presta a devida homenagem a todos os elementos das Corporações de 
Bombeiros, das Forças de Segurança e das Forças Armadas, que se mantém na linha da frente 
desde o início da situação pandémica que o país atravessa, quer a nível nacional, mas em espe-
cial a nível local, num trabalho meritório que tem sido feito no âmbito da Comissão Municipal de 
Proteção Civil, juntamente com a Câmara Municipal e o seu Serviço Municipal de Proteção Civil, 
e as Juntas de Freguesia do concelho de Almada.

Grupo Municipal do Partido Socialista (PS)
e-mail: c-almada@ps.pt



CDU PROPÕE MELHORIA DOS APOIOS MUNICIPAIS AO COMÉRCIO LOCAL, MAIORIA 
--PS/PSD REJEITA
Na agenda desta sessão foi incluída uma proposta da Câmara Municipal que visa a criação de um programa 
de apoio municipal ao comércio local, em especial à restauração, procurando combater os efeitos da 
pandemia de Covid-19, que afetam duramente toda a atividade económica do concelho, mas atingem de 
forma particularmente violenta as atividades económicas de micro, pequena e média dimensão.

Numa postura construtiva, e visando o alargamento deste apoio municipal, a CDU apresentou um conjunto 
de propostas de melhoria da versão inicial do programa, que em si mesmo a CDU considera justo e opor-
tuno, em três aspetos principais:

• No alargamento do âmbito das atividades económicas consideradas para candidatura aos apoios previs-
tos, integrando designadamente as áreas das atividades artísticas e culturais e outras atividades de organi-
zações associativas, excluídas da proposta original, mas que seria de total justiça que pudessem beneficiar 
destes apoios.

• No alargamento da possibilidade de acesso ao apoio municipal de atividades constituídas e iniciadas no 
ano de 2020, que reunissem as necessárias condições para se candidatar, atividades que a proposta da 
Câmara Municipal exclui em função dos critérios de cálculo das perdas de receitas se reportarem apenas à 
atividade desenvolvida durante o ano de 2019.

• Na adequação dos procedimentos documentais exigíveis para candidatura ao programa, aos precisos 
termos que ficaram consagrados no artigo 359º da Lei do Orçamento de Estado para 2021, sob a epígrafe 
“Não discriminação no apoio às empresas”, eliminando designadamente a exigência da existência de conta-
bilidade organizada e a exigência de não serem devedores à segurança social ou à autoridade tributária.

A maioria PS/PSD, mas apenas com o voto de qualidade do Presidente da Assembleia Municipal face à 
abstenção do CDS-PP e do PAN, entendeu não acompanhar no essencial estas propostas da CDU, rejeit-
ando a inclusão das atividades económicas das áreas artística e cultural, das atividades económicas 
criadas apenas em 2020, e insistindo na exigência de contabilidade organizada como condição para candi-
datura ao programa. 

A maioria PS/PSD decidiu, assim, manter no regulamento do programa uma disposição que não cumpre a 
Lei do Orçamento de Estado para 2021 ao exigir que os titulares das atividades económicas candidatas ao 
apoio municipal disponham de contabilidade organizada, e manteve uma posição de restrição no que 
respeita ao leque de atividades económicas passíveis de apoio municipal concreto, recusando a possibili-
dade de acesso a estes apoios de um vasto conjunto de atividades económicas que se desenvolvem nos 
domínios culturais e artísticos, uma das áreas de atividade mais afetadas e prejudicadas pelos efeitos da 
pandemia.

Reconhecendo a necessidade da adoção de medidas de apoio municipal às atividades económicas afeta-
das nos seus rendimentos pela pandemia, mas considerando que as condições objetivas definidas ficam 
muito aquém do apoio que seria desejável e que seria possível, a CDU entendeu viabilizar a proposta 
apresentada através da abstenção, não podendo acompanhar plenamente a decisão tomada pela Assem-
bleia Municipal.

Ainda nesta Sessão da Assembleia Municipal, e com o mesmo sentido construtivo, a CDU apresentou um 
conjunto de propostas de alteração a uma deliberação, inicialmente apresentada pelo Bloco de Esquerda, no 
sentido de exigir a revogação do Decreto-Lei que estabelece a duplicação do valor da Taxa de Gestão de Resíduos 
de 11,00 euros por tonelada para 22,00 euros por tonelada, um aumento brutal que a Câmara Municipal de 
Almada decidiu fazer recair sobre a fatura apresentada aos munícipes consumidores de água do concelho.

A taxa de gestão de resíduos (TGR), vigora desde 2007 e aplica-se aos resíduos depositados em aterro 
sanitário ou incinerados.

Na sua conceção, pretende essencialmente constituir-se como um instrumento de compensação dos 
custos da gestão de resíduos, e simultaneamente estimular a redução da produção de resíduos, o cumpri-
mento das metas europeias e nacionais e um ambiente mais saudável.

A CDU sublinha, no entanto, que estes objetivos não se alcançam pelo aumento das tarifas pagas pelos 
cidadãos, mas pela responsabilização dos municípios e entidades gestoras de resíduos urbanos por um 
empenhamento maior na implementação do fluxo de bio resíduos, sem aumento de custos de operação, e 
pela adoção e reforço de métodos de recolha mais eficientes, que permitam a melhoria do desempenho 
ambiental e a redução do volume de resíduos encaminhados para aterro.

Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária (CDU)
e-mail: almada@cdu.pt



Na sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, o Bloco de Esquerda apresentou dois documentos: 
uma moção “Pela melhoria da gestão dos resíduos urbanos, por uma moratória na aplicação da nova Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)”. 
Neste documento, defendemos uma moratória na aplicação da nova TGR e que a mesma se concretize somente no período 
pós-pandemia; importa ainda referir que o aumento da TGR visa sobretudo incentivar a separação e reciclagem de materiais. Este é, de 
facto, um tema muito sensível e complexo, e que por isso exige um olhar sério do poder público. Na nossa perspetiva, não tomar estas 
medidas resultará em dramáticas repercussões ambientais.
O Bloco de Esquerda apresentou ainda outra recomendação “Proteção dos direitos dos trabalhadores da Cultura em crise pandémica e 
económica em 2021”, que pretende que o executivo da CMA proceda ao pagamento de todos os valores devidos, em razão da atividade 
cancelada, remarcada ou cuja remarcação não seja possível e se dê por cancelada, a todas as pessoas, singulares ou coletivas, incluindo 
autores, artistas, trabalhadores e prestadores de serviços, nomeadamente assistentes de sala e trabalhadores nos serviços educativos, 
no valor correspondente a 100% dos custos integrais com trabalho e despesas já assumidas e nunca inferior a 75% do contratado ou 
previsto como se a atividade fosse realizada na data prevista para o efeito. Para o Bloco de Esquerda, a autarquia deve assumir o compro-
misso de apoiar e proteger o setor da cultura, muito afetado com a crise pandémica.

Grupo Municipal do Bloco de Esquerda (BE)
e-mail: almada.bloco@gmail.com

Informações úteis
Transmissão online das sessões da Assembleia Municipal:
É possível assistir em direto, através da internet, às sessões da Assembleia Municipal.
Aceda aos links existentes em www.m-almada.pt/assembleiamunicipal e em www.youtube.com/cmalmada

Assembleia Municipal de Almada
Av. Bento Gonçalves,  20 Int. Esq.º Cova da Piedade, 2805-101 Almada
Tel.: 21 272 40 14  / 21 274 87 68   Fax: 21 276 62 63  e-mail: geral.assembleiamunicipal@cma.m-almada.pt
Horário: 9h15 - 12h30 | 14h00 - 17h30

A sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal de Almada fica marcada pela aprovação unânime, sob proposta do PAN, da 
recomendação à Câmara Municipal pela elaboração do Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal do Município que se pretende possa 
vir a ser um passo mais na proteção de todos os animais do nosso Concelho.
Voltámos também a questionar o que está a ser feito em matéria de mobilidade, nomeadamente no que se refere ao plano de desenvolvi-
mento das ciclovias e na indispensável consulta aos munícipes e utilizadores, processo que consideramos não estar a ser gerido da forma 
mais adequada. 
Mais do que intenções meramente proclamatórias, é fundamental que as obras municipais consubstanciem uma visão de valor acrescen-
tado para as gerações futuras, um investimento nas formas mais suaves de mobilidade. Conforme diz o ditado, “não herdámos a Terra dos 
nossos pais, pedimo-la emprestada aos nossos filhos”. Que tal esteja sempre bem presente em cada uma das nossas decisões.

Grupo Municipal do PAN – Pessoas - Animais - Natureza
e-mail: almada.pan@gmail.com

CDS-PARTIDO POPULAR PROPÔE VIDEO-PROTECÇÃO PARA ALMADA
Tal como irá acontecer com o concelho de Lisboa, em Almada, o CDS-Partido Popular há muito que defende a instalação de câmeras de 
vídeo-protecção, como o nome indica, para, acima de tudo, prevenir e dissuadir criminalidade e demais ilícitos na via pública, protegendo 
dessa maneira, pessoas, bens e património natural e cultural. 
A vídeo-protecção já em actividade em muitos dos concelhos do país, têm levado à baixa considerável da criminalidade, ao mesmo tempo 
que serve não só como um elemento de prova quando a ilicitude se dá, como também tem um alto efeito dissuasor junto de quem 
pretende ou tenha ideias de praticar crimes. 
Entende assim, o CDS-Partido Popular, que depois de salvaguardado o direito e a protecção de dados pelas entidades responsáveis, tais 
como as forças policiais, é um caminho que o concelho de Almada deverá seguir e que o CDS-Partido Popular continua a defender 
trazendo mais segurança e sentimento de segurança junto das pessoas.

Grupo Municipal do Partido Popular (CDS/PP)
e-mail: cds.almada@gmail.com

A pandemia de Covid-19 e as medidas de proteção sanitária associadas estão a causar graves dificuldades económicas e sociais em 
vastas camadas da população, em particular nas famílias cujos rendimentos dependem de pequenos negócios na área do comércio, 
restauração, turismo, atividades de transporte, bem-estar ou lazer. O impacto grave estende-se também ao sector da cultura e do 
espetáculo e aos comerciantes itinerantes de bens não alimentares. 
A Assembleia Municipal de Almada aprovou na reunião de 3 de fevereiro um pacote adicional de apoio ao pequeno comércio do 
Concelho, procurando assim mitigar as graves carências que muitos Almadenses sentem hoje. O PSD votou favoravelmente esta 
proposta. Sabemos que há muitas outras atividades a precisar de apoio no Concelho, mas entendemos dever viabilizar todas as 
iniciativas que contribuam positivamente para a superação desta crise. Defendemos que devem ser estudadas e introduzidas outras 
formas de apoio à atividade económica local, designadamente medidas que proporcionem aos beneficiários liberdade de escolha nas 
suas decisões de consumo, como por exemplo um cartão de compras para ser utilizado no comércio local, como já existe em vários 
outros municípios. 
Os apoios municipais acrescem aos apoios disponibilizados pelo governo. Sendo certo que estes existem, não podemos ignorar os 
muitos relatos que encontramos na comunicação social, para além dos casos de que todos vamos tendo conhecimento pessoal, de 
anúncios que não se concretizam, de dificuldades de acesso aos programas, de excesso de burocracia, de erros administrativos que 
geram injustiças flagrantes perante situações desesperadas. 
O PSD estará sempre do lado da solução e continuará a trabalhar, no Executivo e na Assembleia Municipal, para conceber e 
implementar todas as medidas possíveis de apoio aos Almadenses, contribuindo para uma recuperação da atividade económica e das 
condições de vida tão rápida e robusta quanto possível.

Grupo Municipal do Partido Social Democrata (PSD)
e-mail: psdalmada@gmail.com


