A reunião de 6 de junho de 2018 teve início às 18 horas, nas instalações da Câmara
Municipal de Almada, sitas na Av. D. Nuno Álvares Pereira, n.o 67, em Almada. Foi
presidida pela senhora presidente Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino
de Almeida e nela estiveram presentes os vereadores: Francisca Parreira, João Luís
Couvaneiro, Maria Teodolinda Silveira, Joaquim Estêvão Judas, José Manuel Gonçalves,
Maria Amélia Pardal, António Matos, Miguel Ângelo Salvado, Nuno Filipe Matias e
Joana Mortágua.
A Câmara foi informada dos despachos da senhora presidente e dos senhores vereadores
feitos de acordo com as disposições legais e no uso da competência delegada respeitante
a: Processos de obras deferidos; Autorizações de pagamento n.° 2703 à 3283 no valor 5
012 174,25 €; Balancete-Saldo – 34 502 055,49 €. Contratos de prestação de serviços,
celebrados no Departamento de Recursos Humanos, no mês de maio de 2018.

II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMUNICAÇÃO, PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO, MOBILIDADE E TRANSPORTES, REQUALIFICAÇÃO
URBANA E CULTURA
1.9. REVITALIZAÇÃO URBANA E ESPAÇO PÚBLICO
1. A Câmara Municipal de Almada deliberou homologar o teor das Vistorias Prévias
comprovativas do estado de conservação dos prédios e das obras de que carecem,
resultantes da inspeção realizada e que abaixo se identificam, a fim de instruir o pedido
de comparticipação, de acordo com a Estratégia de Reabilitação Urbana Simples:
- Rua Guedes Coelho, n.o 12, na Trafaria;
- Rua Heliodoro Salgado, n.o 13, na Trafaria;
- Rua D. José de Mascarenhas, n.o 18, em Almada.
2. ECONOMIA E EMPREENDEDORISMO, TURISMO, SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, PLANEAMENTO URBANÍSTICO, OBRAS, EDUCAÇÃO,
JUVENTUDE E DESPORTO
2.4. OBRAS MUNICIPAIS
2. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar o projeto de execução do «Parque Urbano do Pragal – Acesso Sul»;
b) Aprovar o Preço Base da Empreitada de Obra Pública (EOP), fixado no Caderno de

Encargos no valor de 279 875,71 € e já cabimentado com o registo n.o 1910 de
06/04/2018, no valor total de 296 668,25 €
c) Aprovar a programação da despesa tendo em conta o prazo global de execução da obra
180 dias, da seguinte forma:
- 2018 – 70 000 €;
- 2019 – 226 668,25 €.
d) Aprovar o lançamento da EOP «Parque Urbano do Pragal – Acesso Sul», por Concurso
Público;
e) Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento do Concurso, Caderno
de Encargos e respetivos documentos anexos) da referida EOP.
f) Aprovar a nomeação do «Gestor do Contrato», Ana Cristina Corda Glória Rodrigues,
Chefe da Divisão de Parques Urbanos do Departamento de Salubridade e Espaços Verdes;
g) A aprovação da nomeação do Júri do Procedimento;
h) Delegar no Júri as devidas competências;
i) Após a celebração de contrato, devem os serviços do Departamento de Obras
Municipais, publicar aviso de adjudicação no site Base.Gov.pt, de modo a garantir a
eficácia financeira do respetivo contrato.
2.5. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
3. A Câmara Municipal de Almada deliberou, no âmbito do Plano de Transportes
aprovado para 2017/2018
a) O indeferimento de duas candidaturas entregues fora do prazo, relativamente aos
alunos:
- Rúben Martinho;
- André Martinho;
b) O deferimento de duas candidaturas, que apesar de entregues fora do prazo, referemse a alteração de residência, relativamente aos alunos:
- Francisco Godinho;
- Carlota Godinho;
c) Aprovação da nova estimativa justificada pelo deferimento das duas candidaturas
identificadas em b) - até 23 363 €.

d) Atribuição do apoio ao transporte escolar já assumido pelos alunos conforme
comprovativos de despesa entregue e que se identifica:
- Francisco Godinho – 31,95 €;
- Carlota Godinho – 38,95 €;
4. A Câmara Municipal de Almada deliberou, no âmbito do Programa de Implementação
das AEC aos alunos do 1.o Ciclo do Ensino Básico na rede pública, referente ao Ano
Letivo 2017/2018:
a) Ratificação os Protocolos de Colaboração assinados e remetidos para a DGEstE;
b) Aprovar a minuta do Contrato-Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular
no 1.o Ciclo do Ensino Básico;
c) Aprovar a retificação do valor total de até 154 909,24 € para a implementação das
atividades ao abrigo dos Acordos de Colaboração para a Implementação do Programa de
Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico Público para o
ano letivo 2017/2018, sendo que o valor de 95 000 € teve a sua execução na atribuição de
uma primeira tranche, em 2017, deliberada na proposta n.o 754 do Portal Executivo, e o
valor remanescente de até 59 909,24 € terá a sua atribuição numa segunda tranche, em
2018;
d) Autorizar a atribuição do valor de até 59 909,24 € referente à segunda tranche, ao
Instituto Piaget – Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico,
C.R.L.
2.6. AÇÃO DESPORTIVA
5. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a Minuta de Contrato de patrocínio desportivo, para efeitos da organização do
evento «Maior Aula de Surf do Mundo», a celebrar entre o Município de Almada e Tiago
Pires, Lda., e a realizar no concelho de Almada, no dia de 23 de junho de 2018;
2. Aprovar, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 5000 €, para organização do
referido evento desportivo.
III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DA POPULAÇÃO
IV ENCERRAMENTO DA REUNIÃO

