
 

 
Grupo Municipal Partido Chega 

Mandato de 2021/2025 
 email: PartidoChegaAlmada@Gmail.com 

Excelentíssima Senhora Presidente  
da Câmara Municipal de Almada 

Dra. Inês de Medeiros 
 
Almada, 03 de março de 2022 
 
Assunto: Requerimento de Inventário: Inventariação sobre os 
Imóveis e Serviços Camarários, outros;  
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, vem requerer, mui 
respeitosamente, a V. Exa. Ilustre Presidente da Câmara 
Municipal de Almada, que mande fornecer informação cabal 
sobre a Inventariação sobre os Imóveis e Serviços Camarários no 
Município de Almada, esta entendida num cômputo geral, seja 
em suporte papel ou informático, seja sob a forma de Sessão de 
Esclarecimentos a prestar ao Grupo Municipal do Partido 
CHEGA. 
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, na sua qualidade e no 
exercício das suas funções decorrentes do Regimento, pretende 
apreciar, analisar e verificar se a afectação de Edifícios 
camarários cumprem a sua eficácia e produtividade, de forma a 
maximizar o uso integral de tais edifícios, numa perspectiva de 
uma gestão rigorosa e prudente, no respeito máximo do 
controlo da despesa que obrigatoriamente existe com tais 
Edifícios. 
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA entende pertinente saber 
mais sobre este assunto a fim de poder ajudar e acompanhar 
todo este complexo processo, em sede da Comissão respetiva, 
que envolve, seguramente, dezenas de edifícios neste 
Município. 
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É, de facto, crucial que o Grupo Municipal do Partido CHEGA 
perceba a dimensão do assunto, para dar o seu melhor 
contributo e comparticipação na sociedade civil. 
 
Assim, requer a Inventariação de todos/todas 
1. Imóveis e Serviços Camarários: 

a) Imóveis destinados aos serviços camarários: sua 
localização e Serviços. 

b) Afectação de edifícios/frações a serviços 
camarários. 

c) Estaleiros camarários. 
2. Imóveis destinados a serviços não camarário: Webmob, 

SMAS, outras em que a Câmara Municipal participa, 
direta ou indiretamente. 
a) Afetação de edifícios/frações a serviços 

 
 
 
Pede Deferimento ao seu Requerimento 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nuno Mendes 

Deputado Municipal 
Líder do Grupo Municipal - CHEGA 
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