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Exm.º Sr. Presidente  

Assembleia Municipal de Almada   

 

 

 

REQUERIMENTO   

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o 

deputado municipal do CDS-Partido Popular, apresentar o presente Requerimento ao Ex.º 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Almada  

  

Assunto: Inclusão de um novo ponto da Ordem de Trabalhos da sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Almada do mês de Dezembro de 2022 com o assunto: Proposta 

da criação de Comissão Eventual sobre o desmantelamento e realojamento do Bairro do 

2º Torrão 

 

Ao abrigo do Regimento em vigor da Assembleia Municipal de Almada, em concreto o Artigo 46º 

Período da Ordem do Dia e o Artigo 80º Comissões/Constituição o CDS-Partido Popular 

apresenta o presente requerimento com as seguintes fundamentações:  

 

Considerando o complexo e delicado processo de desmantelamento de grande parte das 

construções e de realojamento de parte dos habitantes do Bairro do 2º Torrão na Trafaria, 

 

Considerando que o mesmo processo se deveu à necessidade urgente de evacuação de um 

número considerável de famílias do bairro em virtude da iminente derrocada da vala existente no 

subsolo do 2º Torrão; 

 

Considerando que o processo está longe de ser concluído nomeadamente as questões que têm 

a ver com o realojamento de todos os moradores;  

 

Considerando que a criação de uma Comissão Eventual para apreciação do assunto em apreço 

facilita e desburocratiza o trabalho da comissão em termos do número de deputados, e em 

termos de organização de calendário; 

 

Considerando o Artigo 80º com a epígrafe Constituição, referente ao Capítulo III Comissões, do 

Regimento em vigor da Assembleia Municipal de Almada, a constituição da comissão eventual 



em apreço deve incluir o número de deputados idêntico aos deputados efectivos da conferência 

de líderes, com a representatividade de todas as forças políticas e deputados únicos de partido; 

 

Em conclusão, o Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, pretende desta forma, apresentar 

junto da Assembleia Municipal de Almada, a constituição, ainda no mês de Dezembro, de uma 

Comissão Eventual para apreciar o processo do Bairro do 2º Torrão, incluindo a auscultação a 

entidades e munícipes envolvidos, a definir pela respectiva comissão.  

 

 

 

 

 

Almada, 07 de Dezembro de 2022 

 

 

 


