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José Joaquim Leitão, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, torna público que na Sessão 
Extraordinária, realizada no dia 18 de março de 2021, a Assembleia Municipal de Almada aprovou: 

 

I 

A Proposta da Assembleia Municipal sobre Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM), 
através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Associação Nacional das Assembleia Municipais (ANAM) é uma pessoa coletiva de direito privado constituída 
nos termos do artigo 2º da Lei nº 54/98 de 18/8, que, nos termos do artigo 2º nº 1 dos seus Estatutos, tem 
como objeto “valorizar do papel das Assembleias Municipais na organização democrática dos Municípios”. 

Nos termos do artigo 3º dos Estatutos são associados da ANAM os Municípios, representados pelo Presidente 
da Assembleia Municipal, cujas Assembleias Municipais hajam deliberado a sua adesão à Associação. 

Uma vez que o que se pretende é a representação institucional do Município, a deliberação de adesão deve ter 
a pronúncia dos dois órgãos que compõem a pessoa coletiva Município, ou seja, o órgão deliberativo e o órgão 
executivo. 

A ANAM é constituída neste momento por uma maioria de Municípios a nível nacional, atingindo o número de 
155 associados distribuídos pelo Continente e Regiões Autónomas, considerando-se oportuna e adequada a 
adesão do Município de Almada reforçando este movimento, sem pretender substituir, mas, ao contrário 
complementar, o papel da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), enquanto associação de 
direito público constituída nos termos do RJAL aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12/9. 

Assim, a Assembleia Municipal de Almada recomenda à Câmara Municipal que delibere a participação do 
Município de Almada na Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM), e que, posteriormente, a 
Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal que delibere a adesão à ANAM, designando para 
representante do Município o Presidente da Assembleia Municipal. 

 

II 

A Proposta Nº 183/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 14/12/2020, 
sobre o “Plano Anual de Atividades para 2021 – Provedor dos Animais do Município de Almada”, através da 
seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal aprova o Plano Anual de Atividades para 2021 do Provedor dos Animais do Município 
de Almada, ao abrigo da alínea e), do artigo 8º do Regulamento para o Provedor dos Animais do Município de 
Almada, Regulamento nº 791/2020, de 19 de agosto de 2020, bem como do disposto na alínea h, nº1, do 
artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos precisos termos da deliberação camarária de 
14 de dezembro de 2020, que aprovou a proposta Nº 853-2020 (GP). 

 

III 
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A Proposta Nº 199/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 15/02/2021, 
sobre a “Reabilitação Urbana e Recuperação de Imóveis. Relatório de Monitorização da ORU do Pragal”, 
através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal apreciou o relatório de monitorização de Operação de Reabilitação da Área de 
Reabilitação Urbana Simples do Pragal e delibera aprovar os seus resultados, nos termos do nº 1, do artigo 
20º-A, do Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, aditado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, nos 
precisos termos da deliberação camarária de 15 de fevereiro de 2021, que aprovou a proposta Nº 29-2021 
(DRRU). 

 

IV 

A Proposta Nº 200/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 15/02/2021, 
sobre a “Reabilitação Urbana e Recuperação de Imóveis. Relatório de Monitorização da ORU de Cacilhas”, 
através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal apreciou o relatório de monitorização de Operação de Reabilitação da Área de 
Reabilitação Urbana Simples de Cacilhas e delibera aprovar os seus resultados, nos termos do nº 1, do artigo 
20º-A, do Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, aditado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, nos 
precisos termos da deliberação camarária de 15 de fevereiro de 2021, que aprovou a proposta Nº 28-2021 
(DRRU). 

 

V 

A Proposta Nº 201/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 15/02/2021, 
sobre a “Reabilitação Urbana e Recuperação de Imóveis. Relatório de Monitorização da ORU da Sobreda”, 
através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal apreciou o relatório de monitorização de Operação de Reabilitação da Área de 
Reabilitação Urbana Simples da Sobreda e delibera aprovar os seus resultados, nos termos do nº 1, do artigo 
20º-A, do Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, aditado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, nos 
precisos termos da deliberação camarária de 15 fevereiro de 2021, que aprovou a proposta Nº 27-2021 
(DRRU). 

 

VI 

A Proposta Nº203/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 01/03/2021, 
sobre a “Reabilitação Urbana e Recuperação de Imóveis. Relatório de Monitorização da ORU do Monte de 
Caparica”, através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal apreciou o relatório de monitorização de Operação de Reabilitação da Área de 
Reabilitação Urbana Simples do Monte de Caparica e delibera aprovar os seus resultados, nos termos do nº 1, 
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do artigo 20º-A, do Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, aditado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
nos precisos termos da deliberação camarária de 1 de março de 2021, que aprovou a proposta Nº 30-2021 
(DRRU). 

 

VII 

A Proposta Nº 202/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 01/03/2021, 
sobre a “Alteração Orçamental Modificativa ao Orçamento e GOP de 2021”, através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal aprova a proposta de alteração modificativa ao Orçamento e Opções do Plano de 
2021, nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos precisos 
termos da deliberação camarária de 1 de março de 2021, que aprovou a proposta Nº 162-2021 (DACAO). 

 

VIII 

A Proposta Nº 204/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 01/03/2021, 
sobre a “Disponibilização lote de terreno localizado nas traseiras da Escola Cacilhas-Tejo, Margueira Nova, em 
Almada para habitação através de auto de cessão pelo IRHU”, através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal aprova por ratificação, nos termos do nº 1, alínea i), do artigo 25º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais constante do anexo à Lei nº 75/20213, de 12 de setembro e ao abrigo do artigo 164º do 
Código do Procedimento Administrativo o ato objeto do ofício nº 32/GP/2021 de 12/2/2021 da Senhora 
Presidente da Câmara, no que se refere à promoção direta pelo Município do imóvel do Estado para habitação, 
constituído por um lote de terreno localizado nas traseiras da Escola Cacilhas-Tejo, Margueira Nova, em 
Almada, com uma área bruta de construção de 5.900m2 e uma área bruta privativa de 4.100m2, inscrito na 
matriz predial urbana a art.º 5830 da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, 
descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Almada sob o nº 653, na sequência do ofício de auscultação 
do IRHU com a referência nº 873953 de 09.12.2020 – DL nº 82/2020 de 02/10, nos precisos termos da 
deliberação camarária de 1 de março de 2021, que aprovou a proposta Nº 164-2021 (DHABIT). 

 

IX 

A Proposta Nº 205/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 15/03/2021, 
sobre o “Contrato Programa CMA – Wemob - 2021”, através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal aprova o Contrato Programa para 2021 entre o Município de Almada e a Wemob - 
E.M., S.A., ao abrigo do nº 1, alínea n), do artigo 25º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e do nº 
5 do artigo 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, nos precisos termos da deliberação camarária de 15 de 
março de 2021, que aprovou a proposta Nº 189-2021 (GP). 
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X 

A Proposta Nº 206/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 15/03/2021, 
sobre a “Adesão do Município de Almada à organização Mayors for Peace”, através da seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal aprova a adesão do Município de Almada à organização Mayors for Peace, ao abrigo 
do nº 1, alínea n) do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos precisos termos da deliberação 
camarária de 15 de março de 2021, que aprovou a proposta Nº 192-2021 (GP). 

 

XI 

A Proposta Nº 207/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 15/03/2021, 
sobre a “Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada”, através da 
seguinte: 

DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal aprova a alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança dos 
Cidadãos de Almada, nos termos do nº 1, alínea g), do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro e do disposto no artigo 6º, do Decreto-Lei nº 32/2019, de 4 de março, nos precisos termos da 
deliberação camarária de 15 de março de 2021, que aprovou a proposta Nº 194-2021 (SMPC). 

 

XI 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento: 

Da Proposta Nº 195/XII-4º de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 18/01/2021, 
sobre as “Declarações à data de 31 de dezembro 2020: Compromissos plurianuais; Pagamentos em atraso e 
Recebimentos em atraso” 

 

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 19 de março de 2021 

 

 

                                                                      O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

                           (José Joaquim Leitão) 
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