MUNICÍPIO DE ALMADA

CÂMARA MUNICIPAL
BOLETIM DE DELIBERAÇÕES N.o 22/2019
Reunião Extraordinária 20 de Setembro de 2019

A reunião de 21 de setembro de 2019 teve início às 19h30 horas, nas instalações da Câmara
Municipal de Almada, sitas na Av. D. Nuno Álvares Pereira, n. o 67, em Almada. Foi presidida pelo
senhor presidente em exercício João Luis Serrenho Frazão Couvaneiro, em substituição da
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros
Victorino de Almeida e nela estiveram presentes os vereadores em exercício: Filipe Alexandre
Pardal Pacheco, Francisca Luis Batista Parreira, João Luís Couvaneiro, Maria Teodolinda Silveira,
Joaquim Estevão Miguel Judas, José Manuel Raposo Gonçalves, Maria Amélia de Jesus Pardal,
António José de Sousa, Matos, Miguel Ângelo Moura Salvado, Lina Cristina de Matos Gonzalez
e Luis Filipe da Cruz Pereira.

I PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1.FINANÇAS, PATRIMÓNIO E COMPRAS, OBRAS MUNICIPAIS, COMUNICAÇÃO E CULTURA
1.1 Financeira
1. A Câmara Municipal de Almada deliberou manter, no âmbito da transferência de
competências do município de Almada para as freguesias, a intervenção do Município nas
competências em matéria de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros,
bem como a autorização da realização de fogueiras, lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, e ainda a autorização ou receção das
comunicações prévias relativas a queimas e queimadas, referidas respetivamente, nas
alíneas b) e m) do n.º 1 do artigo 2.º do referido diploma legal, sem prejuízo da
continuidade do processo de transferências das demais competências elencadas no
mesmo artigo e dar continuidade ao processo negocial com vista ao acordo relativo à
transferência de recursos, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do mesmo
diploma legal.
1.6 Infraestruturas e Obras Municipais
2. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a retificação da Minuta de Protocolo de
Colaboração Técnica e Financeira a celebrar entre o Fundo Ambiental, a Câmara Municipal de
Almada e a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

2. ECONOMIA, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO, TURISMO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO
2.3. Educação e Juventude
3. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar a isenção de aquisição de bilhética aos
portadores de vouchers emitidos pelos serviços municipais, os quais serão trocados por
bilhética nas bilheteiras dos respetivos serviços às alunas/alunos que ingressam no
primeiro ano nas instituições de ensino superior instaladas no Concelho de Almada, para
visitar os equipamentos e/ou participar em atividades promovidas no quadro da rede
municipal de equipamentos municipais ao longo do ano de 2019 até 30 de Junho de 2020,
mediante a apresentação do cartão de estudante válido, bem como aprovar a minuta de
protocolo com três entidades culturais do Concelho: Companhia de Teatro de Almada;
Companhia de Dança de Almada e Teatro Extremo – Companhia de Teatro Itinerante,
Associação Cultural.
4. A Câmara Municipal de Almada deliberou aprovar favoravelmente a isenção das
mensalidades das 25 crianças cujos encarregados de educação não asseguraram o pagamento
no 1º período letivo referente à implementação das Atividades de Animação e de Apoio à
Família na EB do Chegadinho para o ano letivo 2018/2019 no
valor toral de 3.112,50 € ;
2.4. Desporto
5. A Câmara Municipal de Almada deliberou favoravelmente, a revogação dos anteriores
Acordos de Colaboração existentes, em todas as suas disposições, aprovando novos Acordos a
celebrar entre os Agrupamentos de Escolas e a Câmara Municipal de Almada, e a atribuição
das verbas dos Acordos de Colaboração, referente às despesas de limpeza geral dos respetivos
Pavilhões Desportivos, no período de 10 meses, de setembro de 2019 até junho de 2020.

II ENCERRAMENTO DA REUNIÃO

