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José Joaquim Leitão, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, faz público que se vai realizar ao abrigo 
do artigo 28º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 38º do Regimento da AMA, por 
videoconferência pela plataforma cisco webex, nos termos conjugados do disposto no art.º 3º da Lei 1-A/2020, 
de 19 de março na sua atual redação e no art.º 4.º do Decreto 3-A/2021, de 14 de janeiro, prorrogado pelo 
Decreto 3-E/2021 de 12 de fevereiro, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Decreto do 
Presidente da República nº 6-B/2021, de 13 de janeiro, prorrogado pelo Decreto do Presidente da República nº 
11-A/2021 de 11 de fevereiro, e ainda o Decreto do Presidente da República nº 25-A/2021 de 11 de março, 
que mantem o estado de emergência nos mesmos termos da última renovação, uma Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Almada, nos dias 18 e 19 de março de 2021, pelas 21h15, com a seguinte agenda:  
 
1 - Período de Intervenção dos Cidadãos 
2 - Período de Antes da Ordem do Dia 
3 - Período da Ordem do Dia 

3.1 – Apreciação e votação da proposta da Mesa da Assembleia Municipal sobre “Proposta de Adesão à 
Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM) ”; 

3.2 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Plano Anual de Atividades para 2021 
do Provedor dos Animais do Município de Almada”; 

3.3 – Apreciação e votação da proposta de designação de um cidadão pela Assembleia Municipal para a 
equipa de análise técnica das propostas de âmbito municipal do Orçamento Participativo do 
Município de Almada;   

3.4 – Apreciação e tomada de conhecimento da Proposta da Câmara Municipal sobre “Declaração à data 
de 31 de dezembro 2020: Compromissos plurianuais; Pagamentos em atraso e Recebimentos em 
atraso”; 

3.5 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “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”; 

3.6 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Relatório de Monitorização da ORU 
do Pragal”; 

3.7 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Relatório de Monitorização da ORU 
de Cacilhas”; 

3.8 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Relatório de Monitorização da ORU 
da Sobreda”; 

3.9 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Relatório de Monitorização da ORU 
do Monte de Caparica”; 

3.10 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Alteração Orçamental Modificativa 
ao Orçamento e GOP de 2021”; 

3.11 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Disponibilização lote de terreno 
localizado nas traseiras da Escola Cacilhas – Tejo, Margueira Nova, em Almada para habitação 
através de auto de cessão pelo IRHU”; 

3.12 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre ”Contrato-Programa Wemob, S.A. 
2021”; 

3.13 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Adesão do Município de Almada à 
organização Mayors for Peace”; 

3.14 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre “Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada”. 
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Por ser verdade se publica o presente edital que vai por mim assinado e irá ser afixado nos lugares de estilo 
deste Concelho. 
 
Almada, em 12 de março de 2021 

                                                                      O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

                           (José Joaquim Leitão) 
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