Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
Dr. José Joaquim Leitão
Assunto: 3º Aditamento aos Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia do
Concelho de Almada
REQUERIMENTO
Na quarta reunião da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Almada referente ao mês
de Novembro de 2018, realizada no passado dia 10 de Dezembro de 2018, a Assembleia
Municipal pronunciou-se sobre duas propostas da Câmara Municipal de Almada relativas ao 3º
Aditamento aos Acordos de Execução e Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do
Concelho, celebrado com a Junta de Freguesia da Costa da Caparica e com a Junta da União de
Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda.
No quadro da discussão destas propostas, o Grupo Municipal da CDU questionou a Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal relativamente produção de efeitos do aditamento em causa,
fixado nos termos do número 2 da sua cláusula 5ª, em 1 de Janeiro de 2018, solicitando
informação sobre se se trataria de um lapso na data, uma vez que no momento da decisão, 10
de Dezembro de 2018, haviam já decorrido cerca de 12 meses sobre aquela data.
O Grupo Municipal da CDU questionou igualmente a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal sobre
se o valor de 80 mil euros a transferir para as Juntas de Freguesia que decidiram assinar o
aditamento, se destina ao exercício da tarefa adicional aos acordos de execução em vigor.
O Grupo Municipal da CDU não obteve resposta a estas duas questões por parte da Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal de Almada, mas pelas explicações dadas pela Sr.ª Vereadora
Teodolinda Silveira, e citamos, “pedi aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia para nos
dizerem como é que se podia resolver o problema [...] e eles responderam que não tinham
capacidade para o fazer [...]. Como eu, Câmara, não temos capacidade para os substituir [Juntas
de Freguesia], eu tenho que lhes dar condições para que o possam fazer. Decidimos então
resolver este problema desta forma simples: vamos dar os meios para que [as Juntas de
Freguesia] possam contratar, por dia, uma viatura alugada com motorista e um assistente
operacional. [...] Como dávamos às Juntas de Freguesia a possibilidade de terem verbas para
uma viatura alugada [...] e um assistente operacional [...], dissemos aos Srs. Presidentes das
Juntas de Freguesia alarguem a competência, nós damos os meios [...]. Com estes meios, com
certeza que as Juntas de Freguesia têm capacidade para fazer aquilo que não era feito”, fim de
citação. Neste quadro, considerámos respondidas as perguntas.
Todavia, face a posterior intervenção do Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias da
Charneca de Caparica e Sobreda sobre esta matéria, e citamos de novo “Doze meses? Sim, têm
que ser doze meses! Nós trabalhámos com a Câmara Municipal durante doze meses. Posso
dizer-lhe que vou recolher mais de seis mil toneladas, não é seis toneladas, é seis mil toneladas,
não há nenhuma Freguesia no Concelho que recolha o que eu recolho, e até muitos municípios.
Seis mil toneladas, desde o dia 1 de Janeiro que temos vindo a trabalhar no terreno todos os
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dias”, fim de citação, obriga o Grupo Municipal da CDU a requerer a V. Exª, Sr.ª Presidente da
Câmara Municipal, esclarecimentos adicionais nos seguintes termos:
1. A Câmara Municipal de Almada confirma que a produção de efeitos do aditamento aos
acordos de execução, prevendo a extensão da tarefa de limpeza de resíduos acumulados
juntos aos ecopontos e contentores de resíduos sólidos domésticos, se reporta a 1 de Janeiro
de 2018, ou se reporta apenas a data posterior à deliberação da Assembleia Municipal
tomada em 10 de Dezembro de 2018?
2. A Câmara Municipal confirma que a aplicação dos 80 mil euros previstos transferir para as
Juntas de Freguesia ao abrigo de cada um dos aditamentos se destina a essa nova tarefa?
Aguardando resposta tão célere quanto possível,
Almada, 13 de Dezembro de 2018
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