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REQUERIMENTO 
(Fornecimento de documentos referentes à obra realizada na Fonte da Telha pela 

Câmara Municipal de Almada) 
 

 
Exm.º Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada 
Dr. José Joaquim Leitão 
 
Na sequência de três requerimentos que sobre a mesma matéria os vereadores eleitos 
pela CDU na Câmara Municipal de Almada dirigiram à Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, nos passados dias 12, 15 e 23 de Junho de 2020, respetivamente, nenhum deles 
ainda respondido, o Grupo Municipal da CDU requer formalmente ao Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal de Almada que solicite à Câmara Municipal de Almada o 
fornecimento muito urgente dos seguintes documentos: 

• Relativamente ao Regime Jurídico da REN, solicitamos prova do pedido de consulta 
prévia dirigido pela Câmara Municipal à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), nos termos dos 
artigos 21º e 22º do Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de Agosto. 

• Cópia da pronúncia da CCDR-LVT indicando a data em que tal pronúncia foi 
emitida e a data em que foi rececionada na Câmara Municipal de Almada. 

• Cópia do projeto de execução da obra e respetiva avaliação ambiental, projetista 
responsável, integrando a análise e a informação dos serviços municipais 
(planeamento urbanístico, gestão urbanística, trânsito e mobilidade, ambiente, e 
outros que eventualmente se tenham pronunciado) bem como da proposta de 
aprovação, quem aprovou e em que data ocorreu essa aprovação. 

• Cópias dos pareceres que fundamentam a decisão de realização da obra. 
• Cópia do despacho de aprovação do procedimento para a empreitada, incluindo o 

respetivo valor base, quem aprovou e em que data aprovou. 
• Cópia da informação onde é proposta a aprovação da abertura do procedimento 

para a empreitada, referindo quem aprovou e em que data aprovou.  
• Cópia do despacho de aprovação da abertura do procedimento para a empreitada, 

incluindo o respetivo valor base; 
• Cópias dos documentos relativos ao procedimento de contratação pública nos 

termos do Código a Contratação Pública (CCP), designadamente: 
o Peças do procedimento; 
o Lista de quantidades; 
o Fichas técnicas dos materiais; 
o Júri do procedimento; 
o Relatório final do júri; 
o Proposta de decisão de adjudicação; 
o Empresa a quem foi adjudicada a obra; 
o Contrato e respetiva data de assinatura; 
o Data de consignação da obra; 
o Cópia digital ou fotografia da placa de obra; 
o Data do final da obra; 
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o Auto(s) de pagamento das obras realizadas; 
o Conta final da obra 
o Auto de receção provisória da obra. 

 
 
25 de Junho de 2020 
O Grupo Municipal da CDU 
 


