A reunião de 18 de julho 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 em exercício: Francisca Parreira,
João Luís Couvaneiro, Maria Teodolinda Silveira, Ricardo Vieira, Catarina Pé-Curto,
Maria Amélia Pardal, Elisabete Constantino, Miguel Ângelo Salvado, Nuno Filipe Matias
e Luís Pereira.
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.° 4115 à 4500 no valor 2
689 407,14 €; Balancete-Saldo – 31 691 165,65 €.
II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
0. ORGÃOS AUTÁRQUICOS
1. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar propor a nomeação de Nuno Borges, revisor oficial de contas inscrito na
respetiva Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1533, para exercício
das funções de Fiscal único da ECALMA – Empresa de estacionamento e Circulação de
Almada, EM, S.A., durante o mandato autárquico de 2017/2021;
b) Submeter a proposta de nomeação à aprovação da Assembleia Municipal de Almada.
1. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMUNICAÇÃO, PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO, MOBILIDADE E TRANSPORTES, REQUALIFICAÇÃO
URBANA E CULTURA
1.5. ARTE CONTEMPORÂNEA
2. A Câmara Municipal de Almada fixar o preço de venda do seguinte livro:
- Paulo Brighenti – Velho Sol – 7 € (IVA incluído);
3. A Câmara Municipal de Almada fixar o preço de venda do seguinte livro:
- Ana Hatherly – O Prodígio da Experiência – 15 € (IVA incluído);
1.8. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4. A Câmara Municipal de Almada deliberou revogar a deliberação tomada em Reunião
de Câmara de 07/03/18, relativa à aprovação da minuta de contrato para prestação de

serviços de reparação de viaturas pesadas do Município de Almada (Lotes 1 e 2), a
celebrar com Ildefonso Velez – Indústria Metalomecânica, Lda., pelo valor de 487 800
€;
5. A Câmara Municipal de Almada deliberou ratificar o despacho de adjudicação da
presidente da Câmara, datado de 5 de julho de 2018, referente ao procedimento por
ajuste direto para «Aquisição de gasóleo aditivado a granel por 3 meses».
6. A Câmara Municipal de Almada deliberou, no âmbito do procedimento da
adjudicação e aprovação da minuta de contrato do procedimento pré-contratual por
consulta prévia para fornecimento de energia elétrica às instalações municipais
alimentadas em Média Tensão, para Seleção de Fornecedores de Energia Elétrica em
Regime de Mercado Livre – Média Tensão (MT):
a) Admitir a proposta apresentada pelo concorrente n.o 1 – Galp Power, S.A.;
b) Admitir a proposta apresentada pelo concorrente n.o 2 – EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
c) Aprovar a ordenação das propostas conforme quadro de ordenação no relatório
preliminar de 9 de maio de 2018;
d) Adjudicar o objeto da Consulta Prévia para Fornecimento de Energia Elétrica às
Instalações Municipais Alimentadas em Média Tensão, pelo prazo de dois anos, ao
concorrente n.o 1 – Galp Power, S.A., no valor global de 372 145,02 €, ao qual acresce
IVA à taxa legal em vigor perfazendo o valor de 457 738,38 €;
e) Aprovar a minuta de contrato de «Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações
Municipais Alimentadas em Média Tensão MT, Celebrado ao Abrigo do Lote 3 do
Acordo Quadro CCE-AML, N.o 03CI/2014 ENERGIA PARA SELEÇÃO DE
FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE MERCADO LIVRE
– MÉDIA TENSÃO, pelo prazo de dois anos», a celebrar entre o Município de Almada
e a «Galp Power, S.A.»;
f) Aprovar a autorização dos encargos plurianuais, com a seguinte repartição da
despesa:
- 2018 – 133 659,61 €;
- 2019 – 228 869,19 €;
- 2020 – 95 209,58 €.
7. A Câmara Municipal de Almada deliberou:

a) Fixar o preço de utilização do Elevador Panorâmico da Boca do Vento, em
aditamento à «Tabela de Preços Municipais», configurando o ponto 2.11 – Utilização
do Elevador Panorâmico da Boca do Vento, nos seguintes termos:
- 2.11.1. Viagem de «Ida e Volta» - 1 €;
- 2.11.2. Viagem de «Ida» - 0,50 €;
- 2.11.3. Viagem de «Ida e Volta» - Crianças até aos 8 anos - grátis;
- 2.11.4. Viagem de «Ida e Volta» - Crianças com mais de 8 anos integradas em visitas
de estudo e adultos com mais de 65 anos de idade - 0,50 €.
b) Aplicar os descontos e isenções previstos no preâmbulo da «Tabela de Preços»
constante da proposta aprovada em reunião da Câmara Municipal de Almada de
20/12/17, mediante a autorização da presidente da Câmara para a respetiva utilização, os
quais deverão ser requeridos, que reconhecerá a aplicação e, no caso das entidades ali
previstas, desde que a utilização pretendida vise a prossecução dos respetivos fins
estatutários.
8. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a 6.a alteração ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano.
9. A Câmara Municipal de Almada deliberou fixar o preçário para venda de artigos do
Festival O Sol da Caparica 2018:
- T-Shirt – 7 €;
- Casaco – 25 €;
- Bandana – 3,50 €;
- Crachás – 1 €.
1.11. CULTURA
10. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar as Condições de Participação da
Linha de Apoio à Produção Teatral e respetiva Ficha de Inscrição.
2. ECONOMIA E EMPREENDORISMO, TURISMO, SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, PLANEAMENTO URBANÍSTICO, OBRAS, EDUCAÇÃO,
JUVENTUDE E DESPORTO
2.4. OBRAS MUNICIPAIS
11. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar o projeto de execução do «Execução de Percursos Escolares Cicláveis –
Fase C»;
b) Aprovar o Preço Base da referida empreitada no valor total de 392 187,50 €;

c) Aprovar a programação da despesa tendo em conta o prazo global de execução da
obra 180 dias, da seguinte forma:
- 2018 – 60 000 €;
- 2019 – 332 187,81 €.
d) Aprovar o lançamento da Empreitada de Obra Pública (EOP) de «Execução de
Percursos Escolares Cicláveis – Fase C», por Concurso Público;
e) A aprovação das 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», Nuno Lopes, Chefe da Divisão de
Educação Gestão Ambiental e Energia;
g) Aprovação da nomeação do júri do Procedimento;
h) Delegar no júri as respetivas competências.
i) Após a celebração de contrato, devem os serviços do DOM publicar aviso de
adjudicação no site Base.Gov.pt, de modo a garantir a eficácia financeira do respetivo
contrato.
12. A Câmara Municipal de Almada deliberou, no âmbito do lançamento do
procedimento para Execução de Recreios Cobertos e Pinturas Exteriores na EB Louro
Artur, EB Vila Nova e JI de Vale Rosa:
a) Aprovar o projeto de execução de «Recreios Cobertos e Pinturas Exteriores na EB
Louro Artur, EB Vila Nova e JI de Vale Rosal»;
b) Aprovar o Preço Base da referida empreitada no valor total de 397 963,70 € ;
c) Aprovar a programação da despesa tendo em conta o prazo global de execução da
obra 180 dias, da seguinte forma:
- 2018 – 198 285,70 €;
- 2019 – 199 678 €.
d) Aprovar o lançamento da Empreitada de Obra Pública (EOP) de «Recreios Cobertos
e Pinturas Exteriores na EB Louro Artur, EB Vila Nova e JI de Vale Rosal», por
Concurso Público;

e) A aprovação das 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», Maria João Tomé, Chefe da Divisão
Equipamentos e Recursos Educativos;
g) Aprovação da nomeação do júri do Procedimento;
h) Delegar no júri as respetivas competências:
i) Após a celebração de contrato, devem os serviços do DOM publicar aviso de
adjudicação no site Base.Gov.pt, de modo a garantir a eficácia financeira do respetivo
contrato.
2.5. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
13. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar as Normas de Implementação e Funcionamento das Atividades de Animação
e de Apoio à Família (AAAF) nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede
pública do concelho de Almada - a entrar em vigor no ano letivo 2018/2019;
b) Aprovar a Minuta de Protocolo e Adenda a entrar em vigor no ano letivo 2018/2019;
c) Aprovar o balancete e documento orientador para a realização de relatório de
avaliação, a entrar em vigor no ano letivo 2018/2019;
d) Aprovar os montantes de apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades de
animação e apoio às famílias ao nível das atividades, gestão AAAF e recursos humanos,
para o ano letivo 2018/2019, designadamente:
- Atividades – Agrupamento de Escolas e/ou Entidade Parceira (inclui material didática,
desgaste e para atividades) – até 1100 €/ano/sala;
- Gestão AAAF – Entidade Parceira – 980 €/ano/sala;
- Recursos Humanos – Entidade Parceira
- Monitores das salas das atividades de animação socioeducativa – 12 246,80 €/ano/sala;
- Monitor para apoio a criança com Necessidades Educativas Especiais –
6123,40/ano/sala;
- Monitor para equipamento isolado ou sala AAAF isolada – 6123,40 €/ano/sala

- Valor anual monitores – O valor definido corresponde a um monitor por grupo para o
período de desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família que
decorrerá de 1 de setembro a 31 de julho;
- Valor anual monitores para apoio a criança com NEE (meio tempo) – O valor definido
corresponde a um monitor a meio tempo para grupo com criança com Necessidades
Educativas Especiais estando dependente a sua colocação da autorização da DGEstE;
- Valor anual monitores para apoio a equipamento isolado ou sala de AAAF isolada
(meio tempo) – O valor definido corresponde a um monitor a meio tempo para apoio a
equipamento isolado (Jardim de Infância) ou sala de atividades (AAAF) isoladas;
14. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar o Regulamento de Orçamento
Participativo Jovem de Almada e propor a sua aprovação em Assembleia Municipal.
2.6. AÇÃO DESPORTIVA
15. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a cedência de utilização a título
gratuito, da Pista Municipal de Atletismo, à Junta de Freguesia de Laranjeiro/Feijó e ao
Núcleo Desportivo e Juvenil do Laranjeiro, para a realização do XXVI Torneiro de
Ética Desportiva, no dia 13 de outubro de 2018.
16. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a ratificação do ato objeto do
despacho n.o 193/2018, de 28 de junho de 2018, proferido pelo vice-presidente da Câmara
Municipal de Almada, em substituição da presidente da Câmara, referente à cedência de
utilização do Pavilhão Municipal da Costa da Caparica, aos Recreios Desportivos da
Trafaria, para a realização do «Free Style Camp 2018»
3. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA, ASSUNTOS
FISCALIZAÇÃO
MUNICIPAL,
ADMINISTRAÇÃO
ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

JURÍDICOS E
URBANÍSTICA,

3.6. ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
17. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar o pedido de informação prévia
através do requerimento n.o 14243/17, de 27/06/2017, para o prédio sito na Rua da Granja,
26, Caparica, referente às obras de alteração e ampliação pretendidas numa moradia
unifamiliar isolada existente.
18. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar o estudo para operação urbanística
de remate urbano, referente ao edifício sito na Avenida Dom Sebastião, n.o 22 na Costa
da Caparica.

4. RECURSOS HUMANOS E SAÚDE OCUPACIONAL, HIGIENE URBANA,
AÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO
4.2. INTERVENÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
19. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração a estabelecer entre a Município de
Almada, a Alzheimer Portugal e a Santa Casa da Misericórdia de Almada, com vista à
viabilização do projeto «Cuidar Melhor», a iniciar em setembro de 2018;
b) Aprovar a atribuição à Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de
Alzheimer - Instituição Particular de Solidariedade Social, um apoio financeiro no valor
de 6000 €, para satisfação dos encargos com a criação e funcionamento do Gabinete
«Cuidar Melhor de Almada»;
c) Aprovar a atribuição à Santa Casa da Misericórdia de Almada, um apoio pecuniário no
valor de 10 964,69 €, destinada à comparticipação da remuneração do psicólogo que fará
parte do Gabinete «Cuidar Melhor de Almada».
20. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a minuta de Acordo de Colaboração a estabelecer entre o Município de
Almada, a Junta de Freguesia do Laranjeiro e Feijó, a Sociedade de Instrução e
Beneficência a Voz do Operário, e Associação Porbatuka e a Associação de Reformados
Pensionistas e Idosos do Laranjeiro Feijó, com vista à comparticipação municipal no
projeto «Porbatuka Almada»;
b) Aprovar a atribuição dos apoios às entidades parceiras para o desenvolvimento do
projeto «Porbatuka Almada» conforme infra discriminado:
- Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário, Instituição Particular de
Solidariedade Social, uma comparticipação no valor de 550 €;
- Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Laranjeiro Feijó, Instituição
Particular de Solidariedade Social, de uma comparticipação no valor de 550 €;
- Associação Porbatuka, uma comparticipação no valor global de 16 260 €;
c) Aprovar que as verbas serão entregues às entidades supramencionadas após a
apresentação dos documentos necessários para a emissão da respetiva declaração de
elegibilidade pela unidade orgânica Municipal.
21. A Câmara Municipal de Almada deliberou, no âmbito do Regulamento de Apoio ao
Movimento Associativo:

a) Aprovar a atribuição de apoio pecuniário, à Santa Casa da Misericórdia de Almada, no
valor de 10 000 €, destinado a aquisição de viatura de 9 lugares;
b) Aprovar a atribuição de apoio pecuniário, à Santa Casa da Misericórdia de Almada, no
valor de 10 000 €, destinado a aquisição de uma viatura de 5 lugares e uma cadeira de
rodas;
c) Aprovar que as verbas serão entregues à entidade supramencionada após a
apresentação dos documentos necessários para a emissão da respetiva declaração de
elegibilidade pela unidade orgânica Municipal.
22. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a minuta de Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Almada, para
continuidade do projeto denominado: oficina domiciliária;
b) Aprovar a atribuição do valor de 8010 €, à Santa Casa da Misericórdia de Almada,
destinado ao apoio ao vencimento do funcionário afeto a este projeto, no sentido de
viabilizar a prestação gratuita do serviço a pessoas/famílias do 1.o e 2.o escalão;
c) Aprovar que as verbas serão entregues á entidade supramencionada após a
apresentação dos documentos necessários para a emissão das respetivas declarações de
elegibilidade pela unidade orgânica Municipal.
23. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a atribuição do apoio financeiro de 12 276 €, à Associação Pais em Rede, para
viabilizar a estruturação da delegação da Margem Sul tendo em vista a dinamização de
projetos/atividades para/com crianças, jovens e adultos com deficiência e respetivas
famílias/cuidadores, no Concelho de Almada;
b) Que a viabilização da verba em referência se processe em 2 tranches no montante cada
uma de 6138 €, a 2.a das quais durante o mês de abril de 2019, data em que deverá ser
enviado relatório de avaliação de progresso;
c) Aprovar que as verbas serão entregues à entidade supramencionada após a
apresentação dos documentos necessários para a emissão da respetiva declaração de
elegibilidade pela unidade orgânica Municipal.
24. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a atribuição do apoio no valor de 10 000 €, à Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Freguesia de Cacilhas, a fim de viabilizar a aquisição de viatura;
b) Aprovar que a verba será entregue à entidade supramencionada após a apresentação

dos documentos necessários para a emissão da respetiva declaração de elegibilidade pela
unidade orgânica Municipal.
4.3. RECURSOS HUMANOS
25. A Câmara Municipal de Almada deliberou retificar a cláusula oitava da minuta de
«Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho (FCT)» aprovada em Reunião de
Câmara realizada no dia 02/05/2018.
26. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a proposta de Formação em Contexto de Trabalho (FCT), não remunerada, a
decorrer na Divisão de Turismo – Posto de Turismo da Costa da Caparica, no período
compreendido entre 5 de julho de 2018 e 30 de outubro de 2018;
b) Aprovar a minuta do «Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho (FCT)», a
celebrar entre o Município de Almada (na qualidade de entidade de acolhimento), o
Citeforma e a aluna Tânia Varela, no âmbito do Curso de Técnico Especialista de Gestão
de Turismo, para a realização da FCT, não remunerada e não renovável;
c) Designar Maria Maciel, afeta à Divisão de Turismo como orientadora da FCT por parte
do Município de Almada.
5. ESPAÇOS VERDES, AMBIENTE E ENERGIA
5.1. ENERGIA, CLIMA E AMBIENTE
27. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a atribuição da subvenção no valor de 4670 €, à ZERO – Associação Sistema
Terrestre Sustentável, para realização de visitas guiadas à exposição «Almada Atlântica.
Um mergulho no oceano», patente no CMIA da Costa da Caparica, e dinamização de 42
sessões de sensibilização e educação ambiental, no período de julho a setembro;
b) Aprovar que a respetiva subvenção será suportada pela rubrica orçamental
0305.020220, Plano 2016/A/10, do orçamento do município do ano de 2018;
c) Aprovar a minuta de protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Almada e a
ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável;
III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DA POPULAÇÃO
IV ENCERRAMENTO DA REUNIÃO

