A reunião de 22 de dezembro de 2016 teve início às 18h. Foi presidida pelo senhor
presidente Joaquim Judas e nela estiveram presentes os vereadores: José Manuel
Gonçalves, Maria Amélia Pardal, António Matos, Rui Jorge Martins, Francisco
Navarro, Joaquim Barbosa, Maria Teodolinda Silveira, Ivan Gonçalves, António
Neves, Francisco Cardina.
I PERÍODO DA ORDEM DO DIA
3. OBRAS, PLANEAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO,
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ARTE CONTEMPORÂNEA
3.4. REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA E ESPAÇO PÚBLICO
1. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar, no âmbito da Área Reabilitação Urbana (ARU) da Cova da Piedade, a
Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios, datada de 18/11/16
(antes da obra), cujo resultado é de “Mau”, nos termos do art.º 5 do DL n.º 266B/2012, de 31 de dezembro;
b) Aprovar o orçamento apresentado pela proprietária do edifício, no valor de
120.561,34 €;
c) Aprovar a comparticipação municipal, não reembolsável, no valor de 5.000 €;
d) Aprovar que a comparticipação camarária em causa só seja
depositada/transferida para a conta bancária da proprietária do imóvel, após
realização de inspeção ao edifício por técnicos da DMOPATDE/DRUEP, a qual
comprove estarem devidamente concluídos os trabalhos constantes do orçamento
proposto.
2. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar, no âmbito da Área Reabilitação Urbana (ARU) do Pragal, a Ficha de
Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios, datada de 9/12/16 (antes da
obra), cujo resultado é de “Médio”, nos termos do art.º 5 do DL n.º 266-B/2012, de
31 de dezembro;
b) Aprovar o orçamento apresentado pela Administração do Condomínio, no valor
de 17.866,30 €;

c) Aprovar a comparticipação municipal, não reembolsável, no valor de 3.573,26 €;
d) Aprovar que a comparticipação camarária em causa só seja
depositada/transferida para a conta bancária do Condomínio, após realização de
inspeção ao edifício por técnicos da DMOPATDE/DRUEP, a qual comprove estarem
devidamente concluídos os trabalhos constantes do orçamento proposto.
4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO
4.1. AÇÃO DESPORTIVA
3. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar a minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Almada e o Clube Desportivo da Cova da Piedade,
bem como aprovar o Programa de Desenvolvimento Desportivo;
b) Aprovar a atribuição do apoio pecuniário, no montante de 60.000 €, ao Clube
Desportivo da Cova da Piedade.
4. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a atribuição de subsídio, no
valor de 6.495 €, à Sociedade Recreativa Bairro Bela Vista (SRBBV), no âmbito do
programa RMAMA, para recuperação e pintura do Polidesportivo da SRBBV.
4.3. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
5. A Câmara Municipal de Almada deliberou:
a) Aprovar as minutas dos Protocolos de Colaboração, a celebrar para o ano letivo
2016/2017, referentes ao apoio à vigilância das escolas básicas do 1.º Ciclo
durante o seu período de almoço;
b) Aprovar a atribuição das verbas indicadas nos Protocolos, respeitantes ao valor
global de 20.515 €, para vigilância das crianças das escolas básicas do 1.º Ciclo
para o Ano Letivo 2016/2017, sendo que o valor de 7.540 € terá a sua execução em
2016, e o valor de 12.975 € em 2017;
c) Aprovar a atribuição do apoio financeiro referente à 1.ª tranche no valor global
de 7.540 €, a disponibilizar às entidades mencionadas após aprovação dos
Protocolos e respetiva assinatura:
- Associação de Pais da EB nº2 da Cova da Piedade - 2.340 €;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica
número 1 com Jardim de Infância da Costa da Caparica - 5.200 €.

d) Aprovar as adendas aos Protocolos entre:
- Agrupamento de Escolas António Gedeão, Associação de Pais e Encarregados de
Educação da EB1 nº1 da Cova da Piedade e o Município de Almada;
- Agrupamento de Escolas Elias Garcia, Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas Elias Garcia e o Município de Almada;
- Agrupamento de Escolas Elias Garcia, Associação de Pais e Encarregados de
Educação Miquelina Pombo e o Município de Almada;
- Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica de Almada e o Município de Almada.
Atendendo ao facto do valor anual oportunamente aprovado ter sido inferior, as
adendas aos protocolos de colaboração acima mencionados irão retificar o valor
total anual e o valor relativo à 2.ª tranche, que será atribuído em 2017, mantendose os valores relativos à 1.ª tranche aprovada em reunião de câmara de 6 de Julho
de 2016.
6. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a atribuição de subsídios às
candidaturas das entidades elegíveis no âmbito do Programa de Apoio a Projetos
Socioeducativos – PAC, no valor global de 4.431,55 €, que corresponde a tranche
única a atribuir aos estabelecimentos de ensino da rede pública, às seguintes
entidades:
- Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade – 1000 €
Projeto “Conhecer o nosso Concelho – aprender com tablet” (EB1/JI Feliciano
Oleiro) – 300 €;
Projeto “Coisas de Criança” (EB1/JI Pragal) - 350 € ;
Projeto “Conhecer outras realidades” (Escola Básica e Secundária de Anselmo de
Andrade) – 350 €;
- Agrupamento de Escolas António Gedeão – 655 €
Projeto “Aprender Ciência na ESAG” (Escola Secundária com 3.º Ciclo de António
Gedeão) – 380 €;
Projeto “Sustentabilidade do Meio - Jardim / Horta Pedagógica e Compostagem”
(Escola Básica Laranjeiro n.º 3) – 275 €;
- Agrupamento de Escolas da Caparica – 376,55 €

Projeto “SPOT - Um Lugar Especial” – 376,55 €;
- Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté – 200 €
Projeto “Ler por prazer” (Escola Básica Carlos Gargaté) – 200 €;
- Agrupamento de Escolas Francisco Simões – 825 €
Projeto “E a História aqui tão perto!” (EB/JI Maria Rosa Colaço) – 325 €;
Projeto “Os dias das Artes” (Escola Básica e Secundária de Francisco Simões) – 500
€;
- Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes – 375 €
Projeto “Crescer e Partilhar” (EB1/JI Laranjeiro n.º 1) – 375 €;
- Agrupamento de Escolas Romeu Correia – 500 €
Projeto “Arte e Ciência” (Escola Secundária com 3.º Ciclo de Romeu Correia) – 500
€;
- Escola Secundária Fernão Mendes Pinto – 500 €
Projeto “Almada - vozes com história” – 500 €.
6. INTERVENÇÃO SOCIAL, QUALIFICAÇÃO DE MERCADOS E SERVIÇOS
URBANOS
7. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a atribuição de subsídio, no
valor de 16.112 €, à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental, para realização de transporte para a população de Pêra.
8. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a atribuição de apoio
pecuniário, no valor total de 5.000 €, ao Agrupamento de Escolas Emídio Navarro,
pelo acolhimento da 33.ª edição do Festival de Teatro de Almada nas instalações
da Escola D. António da Costa.
9. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a atribuição de subsídio, no
valor de 18.308,36 €, à Associação Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro,
para comparticipação das ações previstas no Protocolo de Cooperação, relativas ao
ano de 2014.

6.1. INTERVENÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
10. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a atribuição de subsídio, no
valor de 13.400 €, à Associação das Cantadeiras de Essência Alentejana, no âmbito
do programa RMAMA, para apoio aos seguintes projetos e eventos:
- 3.000 € - Para apoiar a aquisição de trajes;
- 6.000 € - Para apoiar a divulgação do Cante Alentejano:
- 900 € - Para apoiar nas despesas inerentes ao Concerto de Natal;
- 3.500 € - Para apoiar nas despesas inerentes à participação em encontros corais.
II ENCERRAMENTO DA REUNIÃO

