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14 de fevereiro de 2017  

Câmara Municipal de Albufeira 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 

Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de 
Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 
presidente, senhor Carlos Eduardo da Silva e Sousa, achando-se presentes o vice-
presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, e os vereadores, senhores, Célia Maria 
Calado Pedroso, Marlene Martins Dias da Silva, Ana Maria Marques Simões Prisca 
Vidigal da Silva e Rogério Pires Rodrigues Neto. -----------------------------------------   
Participou o senhor vereador Sérgio Santos Brito, nos termos previstos nos artigos 
septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove, barra, 
noventa e nove, de dezoito de setembro, em substituição do senhor vereador Fernando 
José dos Santos Anastácio, que informou da sua impossibilidade de participar na 
reunião por se encontrar ausente da área do município. ------------------------------------  
Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 
Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. ----------------------------------------    
Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas trinta e cinco 
minutos, deu a Câmara início ao: --------------------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 
Não houve intervenções no período antes da ordem do dia. -----------------------------  
Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 
pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  
 

= ACTAS DAS REUNIÕES DE 13 E 20 DE DEZEMBRO DE 2016 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia treze 
de dezembro de dois mil e dezasseis a qual havia sido aprovada em minuta, após ter 
sido dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. ----------------------------------   
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, as senhoras 
vereadoras Célia Pedroso, Marlene Silva e Ana Vidigal, e o senhor vereador Sérgio 
Brito. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Não participou na votação o senhor presidente pelo facto de não ter participado 
na reunião em causa. -------------------------------------------------------------------------  
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia vinte 
de dezembro de dois mil e dezasseis a qual havia sido aprovada em minuta, após ter 
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sido dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. -----------------------------------   
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente, os senhores vereadores Rogério Neto e Sérgio Brito e as senhoras 
vereadoras Célia Pedroso, Marlene Silva e Ana Vidigal. ---------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia treze de fevereiro de dois mil e dezassete, eram das quantias de: -  
Operações Orçamentais – sessenta e quatro milhões, cento e setenta e seis mil, 
oitocentos e oitenta e oito euros e oitenta e dois cêntimos. --------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, cento e vinte e seis mil, seiscentos e noventa 
e um euros e oitenta e quatro cêntimos. -----------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor: -----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Portaria n.º 62/2017, de nove de fevereiro, que atualiza os montantes do 
abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal, e respetivas 
majorações, e do subsídio de funeral; --------------------------------------------------------   
♦ Do Decreto do Presidente da República n.º 9-B/2017, de seis de fevereiro, 
que exonera, sob proposta do Primeiro-Ministro, Ricardo Emanuel Martins Mourinho 
Félix do cargo de Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças; -------------   
♦ Do Decreto do Presidente da República n.º 9-C/2017, de seis de fevereiro, 
que nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, Ricardo Emanuel Martins Mourinho 
Félix, Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, e Álvaro António da Costa Novo, 
Secretário de Estado do Tesouro; -----------------------------------------------------------   
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 14/2017, de sete de fevereiro, 
que recomenda ao Governo a defesa e valorização da escola pública; ----------------------   
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2017, de oito de fevereiro, que 
altera a Delegação Nacional no Comité das Regiões, constante da Resolução número 
três, barra, dois mil e quinze, de treze de janeiro. ------------------------------------------   

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 
DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de 
competências próprias ou delegadas, e pelos vereadores, no uso de competências 
delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram apresentadas e que 
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ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---------------   
Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 
efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – FÉRIAS = 
Subscrito pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentado um documento, datado 
de sete de fevereiro corrente, através do qual informa que se encontrará em gozo de 
férias de vinte e três a vinte e oito de fevereiro também corrente. -----------------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 
Clube, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo 
nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 
impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em nove de fevereiro corrente, através do 
qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 
Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 
disponibilização dos transportes, nos seguintes dias de fevereiro corrente, ao Clube de 
Basquete de Albufeira, para deslocação a Carcavelos, no dia onze, ao Corpo Nacional de 
Escutas – Agrupamento 714 de Albufeira, para deslocação a Tavira, com saída no dia 
onze e regresso no dia doze, ao Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a 
Estômbar, no dia onze, e a Almancil, no dia doze, ao Guia Futebol Clube, para deslocação 
a Silves, no dia onze, ao Imortal Desportivo Clube, para deslocações a São Bartolomeu 
de Messines e a Mexilhoeira Grande, ambos no dia onze, para participação em 
atividades desportivas e recreativas, bem como a realização do trabalho suplementar 
necessário para a realização dos transportes, considerando que se destinam a jovens e 
adultos do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem-estar destes jovens, 
o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas 
famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o 
número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e 
catorze de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 
quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 
remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------   
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Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 
presidente. ------------------------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – GUIA FUTEBOL CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em três de fevereiro corrente, através do 
qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 
Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 
disponibilização do transporte solicitado pelo Guia Futebol Clube, para deslocação a 
Bensafrim, no dia quatro de fevereiro também corrente, para participação em 
atividades desportivas, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para 
a realização do transporte, considerando que se destina a jovens e adultos do concelho, 
sendo indispensável para esta câmara o bem-estar destes jovens, o que também 
consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas famílias, não devendo 
ultrapassar-se o limite de sessenta a que se refere o número três do artigo centésimo 
vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze de vinte de junho, e, 
conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho 
para ratificação pela câmara. -----------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente em nove de fevereiro corrente, através do qual, invocando o 
previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a câmara 
municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes entidades, 
para participação em diversas atividades desportivas e culturais nos seguintes dias de 
fevereiro corrente: ---------------------------------------------------------------------------   
• Albufeira Futsal Clube, para deslocação a Faro, no dia dezoito; ------------------------   
• Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Évora, no dia dezoito; ------------------   
• Bellavista Desportivo Clube, para deslocação a Portimão, no dia dezoito; ---------------  
• Casa do Alentejo em Albufeira, para deslocação a Castro Verde, no dia dezoito; ------   
• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Olhão e a Évora, no dia dezoito, 
e novamente a Évora, no dia dezanove; -------------------------------------------------------  
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• Clube Desportivo Areias de São João, para deslocação a Barão de São João, Lagos, 
no dia dezanove; -------------------------------------------------------------------------------   
• FUETE – Associação de Dança de Albufeira, para deslocação a Beja, no dia dezoito;-  
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Lagos, no dia dezoito, e a Faro, no 
dia dezanove; ----------------------------------------------------------------------------------  
• Guia Futebol Clube, para deslocação a Olhão, no dia dezanove; -------------------------   
• Imortal Basket Club, para deslocação a Queluz, no dia dezanove. ----------------------   
Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, 
autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam a atletas e 
a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 
pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 
respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 
que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 
cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------------------------------   
Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 
de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 
aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 
alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 
aprovados. ------------------------------------------------------------------------------------  
= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em três de fevereiro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Associação de 
Basquetebol do Algarve, na realização de treinos de basquetebol das selecções Sub 16, 
nos dias quatro e cinco de fevereiro também corrente, das nove horas e quinze minutos 
às onze horas e das onze horas às doze horas e quarenta e cinco minutos, mediante a 
disponibilização das instalações do Pavilhão Desportivo de Albufeira, e, conforme o 
disposto no número três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele 
despacho para ratificação pela câmara municipal. -------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
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= APOIOS – DGESTE – DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS 
ESCOLARES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em oito de fevereiro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à DGEsTE – 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para levar a efeito o programa JCE – 
Juventude, Cinema, Escola, no dia oito de fevereiro também corrente, mediante a 
disponibilização do Auditório Municipal de Albufeira entre as nove horas e trinta 
minutos e as doze horas, a isenção do pagamento das taxas de utilização fixadas no 
Capítulo XXI do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, 
sendo que constituirá responsabilidade da entidade requerente a obtenção de licenças 
e autorizações decorrentes de imperativos legais, e, conforme o disposto no número 
três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação 
pela câmara municipal.-------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
= APOIOS – NUCLEGARVE – NÚCLEO DOS MOTORISTAS TERRAS DO ALGARVE 

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em nove de fevereiro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Nuclegarve – 
Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve, na divulgação da Festa Gastronómica das 
Papas, a decorrer no dia dezanove de fevereiro também corrente, mediante a 
possibilidade de afixação de uma faixa na estrutura de Albufeira, no período 
compreendido de treze a dezanove de fevereiro corrente, e a isenção total do 
pagamento de taxas de publicidade, nos termos do disposto no número cinco do artigo 
quinto do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, e, 
conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu 
aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. -----------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  

= APOIOS – DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL DA BAD – ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
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em nove de fevereiro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Delegação 
Regional do Sul da BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas, na realização de uma reunião para apresentação, discussão e 
aprovação do Relatório de Atividades relativo a dois mil e dezasseis, bem como para 
efetuar a tomada de posse dos órgãos regionais eleitos por aquela Associação, no dia 
dez de fevereiro também corrente, a partir das dezassete horas, mediante a 
disponibilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como de 
meios humanos e técnicos, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 
quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal.--   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
= APOIOS – NUCLEGARVE – NÚCLEO DOS MOTORISTAS TERRAS DO ALGARVE 

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, do seguinte teor: ------   
“Através do documento anexo, vem a Nuclegarve, solicitar apoio para a realização da 
Festa Gastronómica das Papas que terá lugar no dia 19 de fevereiro no Pavilhão da 
Nuclegarve. ------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) A Nuclegarve tem por fins a realização de atividades sociais, nomeadamente, apoio 

às crianças, aos jovens e à família; apoio à integração social e comunitária; proteção 
dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de 
meios, subsistência ou de incapacidade para o trabalho; --------------------------------  

2) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município. ---------------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Emissão da Licença Especial de Ruído; ----------------------------------------------------  
• Isenção do pagamento da taxa devida à emissão da Licença Especial de Ruído, nos 

termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação dos serviços na 
distribuição SGDCMA/2017/6606 na etapa n.º 11.”--------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= APOIOS – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, do seguinte teor: ------   
“Pelo Clube Desportivo Areias de São João, foi através da informação da Divisão de 
Desporto junto ao presente, solicitada autorização de apoio para a realização de 
treinos de Judo, às segundas, quartas e sextas-feiras entre as 18:00 e as 21:00 horas 
na Sala 4 do Pavilhão Desportivo de Albufeira, até final de Junho de 2017. ---------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que este tipo de apoio contribui como forma de incentivo à prática desportiva; ------   
2. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais; ----------------------------------------------------  
3. Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das actividades desportivas no 

nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  
4. O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a entidade supra mencionada, nos 
seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------  
• Autorizar a referida entidade a utilizar a Sala 4 do Pavilhão Desportivo de 

Albufeira às segundas, quartas e sextas-feiras entre as 18:00 e as 21:00 horas para 
a realização de treinos da modalidade de Judo.” -----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – FUETE – ACADEMIA DE DANÇA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“Através do documento anexo, vem a FUETE – Academia de Dança de Albufeira, 
solicitar apoio financeiro a esta edilidade para suportar os custos relacionados com a 
deslocação das atletas ao Festival Internacional de Dança “Jovens Talentos” que 
decorrerá em Podolsk, Moscovo, Rússia, de 20 a 23 de abril de 2017. ---------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que se trata de uma associação sem fins lucrativos, com sede no concelho de 

Albufeira e tem como objetivos fundamentais a promoção e ensino de dança, 
educação artística, formação na área das artes do espetáculo, cooperação e 
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intercâmbio nacional e internacional; -----------------------------------------------------  
2. Sendo Albufeira um concelho turístico, a necessidade de uma promoção constante 

justifica o investimento em eventos que coloquem a marca do concelho nos grandes 
palcos nacionais e internacionais; ---------------------------------------------------------  

3. A participação da Academia de Dança de Albufeira neste evento desportivo de 
referência a nível internacional irá contribuir para a divulgação e promoção do 
Concelho, diversificando e alargando o mercado a outros segmentos; ------------------  

4. Esta iniciativa irá proporcionar às jovens bailarinas de Albufeira uma oportunidade 
de conhecerem diferentes culturas, e contribuir para o fomento de espírito de 
grupo; --------------------------------------------------------------------------------------  

5. A alínea U do n.º 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, confere 
competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 
legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 
município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra. ----------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a “FUETE – Academia de Dança de 
Albufeira” através da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 6.000 
€.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – COMUNIDADE TERAPÊUTICA ANTÓNIO LOPEZ ARAGON  
– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Vem Administração Regional do Algarve, I.P. – Equipa Técnica Especializada do 
Sotavento, através do pedido anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, 
solicitar apoio financeiro, o qual deverá ser atribuído à Comunidade Terapêutica 
António Lopez Aragon, para custear o internamento, durante 18 meses, de um Munícipe 
de Albufeira. ----------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que é necessário apoiar Entidades cujo objetivo é ceder apoio válido e especifico ao 

indivíduo Toxicodependente, para que o mesmo atinja plenamente a sua integração 
social e profissional, garantindo-lhe não só o acesso ao tratamento, como também a 
qualidade e continuidade do mesmo; ------------------------------------------------------  

2. A escassez de Instituições, no nosso concelho, cuja área de intervenção seja a 
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Toxicodependência; ------------------------------------------------------------------------  
3. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  
a) Apoiar a Comunidade Terapêutica António Lopez Aragon, concedendo-lhe uma 

comparticipação financeira no valor de 5.670,00€, correspondente a 18 meses de 
internamento do referido munícipe; ------------------------------------------------------  

b) E que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, remeta à Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – COMUNIDADE TERAPÊUTICA CLÍNICA DO OUTEIRO  

– PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem Administração Regional do Algarve, I.P. – Equipa Técnica Especializada do 
Sotavento, através do pedido anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, 
solicitar apoio financeiro, o qual deverá ser atribuído à Comunidade Terapêutica Clinica 
do Outeiro, para custear o internamento, durante 18 meses, de um Munícipe de 
Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que é necessário apoiar Entidades cujo objetivo é ceder apoio válido e especifico ao 

indivíduo Toxicodependente, para que o mesmo atinja plenamente a sua integração 
social e profissional, garantindo-lhe não só o acesso ao tratamento, como também a 
qualidade e continuidade do mesmo; ------------------------------------------------------  

2. A escassez de Instituições, no nosso concelho, cuja área de intervenção seja a 
Toxicodependência; ------------------------------------------------------------------------  

3. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças; --------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  
a) Apoiar a Comunidade Terapêutica Clinica do Outeiro, concedendo-lhe uma 

comparticipação financeira no valor de 5.670,00€, correspondente a 18 meses de 
internamento do referido munícipe; ------------------------------------------------------  

b) E que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, remeta à Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – SOCIEDADE MUSICAL E RECREIO POPULAR DE PADERNE  

– PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Através de documentação que se anexa à presente proposta a Sociedade Musical e 
Recreio Popular de Paderne solicita o apoio desta edilidade, especificamente a 
atribuição de uma comparticipação financeira no montante de € 500,00 (quinhentos 
euros), destinada à aquisição de uma vitrine para exposição do espólio do Grupo de 
Cantares de Janeiras “Força da Tradição”. --------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  
b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 
do concelho e da região; -------------------------------------------------------------------  

c) Que a entidade requerente é uma associação sem fins lucrativos; ----------------------  
d) Que o Grupo “Força da Tradição”, mantém viva a tradição do cantar das janeiras, há 

mais de 30 anos; ---------------------------------------------------------------------------  
e) Que a ação do referido grupo a nível concelhio e regional, contribui para a 

valorização e divulgação da tradição oral do concelho; ----------------------------------  
f) Que a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse 
municipal de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----  

g) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  
 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir à Sociedade Musical e recreio 
Popular de Paderne a comparticipação financeira no valor de € 500,00, destinado à 
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aquisição de uma vitrine para exposição do espólio do grupo “Força da Tradição”, 
constituindo responsabilidade da entidade requerente a entrega, nos serviços 
competentes desta Câmara Municipal, de documentação que comprove a aplicação do 
apoio concedido.” ------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – DGESTE – DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS 
ESCOLARES – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Através de documento que se anexa à presente proposta a DGEsTE solicita a cedência 
do Auditório Municipal e dos meios humanos e técnicos necessários ao seu 
funcionamento, para levar a efeito o programa JCE – Juventude, Cinema, Escola, no ano 
letivo 2016/2017, no dia 03 de maio 2017, entre as 9H30 e as 12H00. --------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) A disponibilidade do Auditório no dia e horário solicitados; -----------------------------  
b) Que as sessões terão lugar entre as 9H30 e as 12H00, dentro do horário de 

funcionamento dos serviços; --------------------------------------------------------------  
c) Que a entidade requerente integra a administração directa do Estado, no âmbito 

das atribuições do Ministério da Educação; ----------------------------------------------  
d) Que é competência da Câmara Municipal colaborar no apoio a projetos de interesse 

municipal, em parceria com entidades da administração central; ------------------------  
e) Que o programa JCE visa promover o contacto didáctico dos estudantes com a 7.ª 

arte, sensibilizá-los para as práticas cinematográficas e formar novos públicos; ------  
f) Que o pedido visa a prossecução dos fins da entidade requerente e, que nos termos 

do disposto na alínea a) do n.º 4 e do n.º 5, ambos do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, pode a Câmara Municipal 
deliberar conceder a isenção total ou parcial das taxas devidas pela utilização do 
Auditório Municipal de Albufeira; ---------------------------------------------------------  

g) Que a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse 
municipal de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----  

h) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  
Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 
Municipal de Albufeira à DGEsTE, nos seguintes termos: -----------------------------------  
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a) Isenção do pagamento das taxas de utilização fixadas no Capítulo XXI do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira – Auditório 
Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

b) O período de cedência terá início às 9H30 e terminus às 12H00, dos dias 
solicitados; ---------------------------------------------------------------------------------  

c) Constituirá responsabilidade da entidade requerente a obtenção de licenças e 
autorizações decorrentes de imperativos legais.”----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – NUCLEGARVE – NÚCLEO DOS MOTORISTAS TERRAS DO ALGARVE 

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem a Nuclegarve – Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve, através do pedido 
anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio na divulgação dos 
eventos que irão ser realizados pela associação durante o ano de 2017. -------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que a Nuclegarve é uma Instituição Particular de Solidariedade Social; ---------------  
2) Que existe a possibilidade de afixação de 1 faixa, de acordo com a informação do 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais, nas 
seguintes datas e estruturas: -------------------------------------------------------------  

a) Passeio de Jipe, de 27 de fevereiro a 4 de março do corrente ano, na estrutura de 
Paderne; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Noite de Fado Amador Solidário, de 13 a 18 de março do corrente ano, na estrutura 
de Ferreiras; -------------------------------------------------------------------------------  

c) Festa Solidária “As Sopas da Aldeia”, de 3 a 9 de abril do corrente ano, na 
estrutura de Albufeira; -------------------------------------------------------------------  

d) Grande Noite de Fados Amadores, de 2 a 7 de outubro do corrente ano, na 
estrutura de Albufeira; -------------------------------------------------------------------  

e) Festa das Migas Alentejanas, de 6 a 12 de novembro do corrente ano, na estrutura 
dos Olhos de Água; ------------------------------------------------------------------------  

f) Réveillon, de 25 a 31 de dezembro do corrente ano, na estrutura de Albufeira; -------  
3) Que existe a possibilidade de isenção total do pagamento das taxas devidas pela 

colocação de faixa nas datas supra mencionadas, nos termos do parecer da Divisão 
Jurídica e de Contencioso; ----------------------------------------------------------------  

4) O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças; --------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a Nuclegarve – Núcleo 
dos Motoristas Terras do Algarve na divulgação dos eventos que irão ser realizados 
pela mesma durante o ano de 2017, através: -------------------------------------------------  
a) Da possibilidade de afixação de 1 faixa, nas seguintes datas e estruturas: ------------  
• Passeio de Jipe, de 27 de fevereiro a 4 de março do corrente ano, na estrutura de 

Paderne; ------------------------------------------------------------------------------------  
• Noite de Fado Amador Solidário, de 13 a 18 de março do corrente ano, na estrutura 

de Ferreiras; -------------------------------------------------------------------------------  
• Festa Solidária “As Sopas da Aldeia”, de 3 a 9 de abril do corrente ano, na 

estrutura de Albufeira; -------------------------------------------------------------------  
• Grande Noite de Fados Amadores, de 2 a 7 de outubro do corrente ano, na 

estrutura de Albufeira; -------------------------------------------------------------------  
• Festa das Migas Alentejanas, de 6 a 12 de novembro do corrente ano, na estrutura 

dos Olhos de Água; ------------------------------------------------------------------------  
• Réveillon, de 25 a 31 de dezembro do corrente ano, na estrutura de Albufeira; -------  
b) E isenção total do pagamento das taxas de publicidade, nos termos do disposto no 

n.º 5, do art.º 5.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de 
Albufeira.”  ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= PROTOCOLOS – ESCOLA PROFISSIONAL DE ALTE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A Escola Profissional de Alte vem solicitar a formalização de um protocolo de 
formação em contexto de trabalho, entre o Município de Albufeira e a referida escola, 
para decorrer no Museu Municipal de Albufeira, na área do atendimento, de forma 
bipartida, ou seja de 27 a 31 de março de 2017 (5 dias) e de 14 de junho a 12 de julho 
de 2017 (20 dias), num total de 25 dias. -----------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que o protocolo em apreço se destina a realização de um estágio/formação em 

contexto de trabalho, da formanda Diana Alexandra Wever Molefas, no Museu 
Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  
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2. O interesse e disponibilidade manifestados pela Chefe de Divisão da DTDEC – 
Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, Dra. Carla Ponte que 
indicou como orientador do estágio, o Dr. João Paulo Rocha Pereira; -------------------  

3. Que o presente protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as 
condições para proporcionar à formanda a realização do estágio, para decorrer de 
forma bipartida, de 27 a 31 de março de 2017 e de 14 de junho a 12 de julho de 
2017, num total de 175 horas; ------------------------------------------------------------  

4. Que o estágio não é remunerado, e a estagiária estará abrangida pelo seguro 
escolar, pelo que não acarreta quaisquer custos para o Município; ----------------------  

5. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, confere a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; ---------------  

6. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  
Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo entre o 
Município de Albufeira e a Escola Profissional de Alte, nos termos da minuta do 
protocolo que se anexa.” ----------------------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – MAHMADANE DIOP – REQUERIMENTO = 
Por Mahmadane Diop foi apresentado um requerimento, datado de vinte e oito de 
setembro último, pelo qual solicita a isenção do pagamento de taxas referentes a 
ocupação de via pública – venda ambulante de artesanato, para os meses de outubro, 
novembro e dezembro de dois mil e dezasseis, em virtude de ter de regressar ao seu 
país por motivos pessoais. --------------------------------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com as seguintes duas informações: ---------  
- A primeira com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, do seguinte teor ----------  
“Dr.ª Alexandra, relativamente à presente matéria cumpre informar que, de acordo 
com o disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Albufeira, estão isentas do pagamento de taxas as situações legalmente 
previstas como tal. ----------------------------------------------------------------------------  
Salienta-se assim que o solicitado pelo requerente não se coaduna com o elenco das 
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situações de isenção do pagamento de taxas constante no normativo regulamentar 
supra mencionado, pelo que se vê inconveniente no deferimento do pretendido.” ----------  
- A segunda subscrita pela senhora chefe da Divisão de Atendimento, Informática e 
Modernização Administrativa, em regime de substituição, do seguinte teor: --------------   
“Sugere-se manifestar intenção de indeferimento, nos termos do parecer jurídico.” -----  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações e nos 
termos das mesmas, manifestar ao requerente Mahmadane Diop, a intenção de 
indeferir o pedido de isenção. --------------------------------------------------------------  
Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 
vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 
concedido à requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe 
oferecer sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  

= ESTABELECIMENTO DE AQUICULTURA DE BIVALVES – CONCELHO DE 
ALBUFEIRA – EDITAL = 

Foi deliberado, por unanimidade, na sequência da sua passada reunião de câmara 
de sete de fevereiro de dois mil e dezassete, em que se deliberou considerar tal 
estabelecimento de aquicultura de bivalves contrário ao interesse público, e em 
aditamento à mesma, solidarizar-se com os fundamentos invocados pela APPA - 
Associação dos Profissionais de Pesca de Albufeira, OlhãoPesca – Organização de 
Produtores de Pesca do Algarve, CRL e da Easydivers Unipessoal, Lda, documentos 
cujos textos se dão aqui por reproduzidos. -----------------------------------------------  
Mais foi deliberado, comunicar esta deliberação às mesmas entidades enunciadas 
na deliberação de sete de fevereiro de dois mil e dezassete. --------------------------  

= TOLERÂNCIA DE PONTO – DESPACHO = 
Relativamente a este assunto, foi apresentado um documento contendo despacho 
proferido pelo senhor presidente, em oito de fevereiro corrente, que concedeu 
tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia, com encerramento dos serviços, 
no dia vinte e oito de fevereiro também corrente, terça-feira de Carnaval, e 
determinou que os trabalhadores que asseguram os serviços essenciais devem gozar o 
dia de tolerância de ponto correspondente ao período normal de trabalho nos quinze 
dias subsequentes. ----------------------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= CANDIDATURAS - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

- CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO (CEI) – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
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“Tendo em conta que: -------------------------------------------------------------------------  
1. O “Contrato Emprego-Inserção” é uma medida promovida pelo IEFP que tem por 

objetivo o desenvolvimento de trabalho socialmente necessário com a duração 
máxima de três meses, e encontra-se regulamentada através da Portaria n.º 
128/2009, de 30 de janeiro, na republicação dada pela Portaria n.º 20-B/2014, de 
30 de janeiro; ------------------------------------------------------------------------------  

2. Nos termos do artigo 3.º da Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, na redação 
atual, são objetivos do trabalho socialmente necessário: --------------------------------  

• Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e 
melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do 
contacto com o mercado de trabalho; ----------------------------------------------------  

• Fomentar o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades, 
evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização; --------------------  

• A satisfação de necessidades sociais ou coletivas, em particular ao nível local ou 
regional; ------------------------------------------------------------------------------------  

3. O Município pode candidatar-se como entidade promotora; (alínea b), do n.º 1, do 
art.º 4.º, da Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, na redação atual); ---------------  

4. No Município existem condições para se promover quatro candidaturas à medida 
“Contrato Emprego-Inserção” destinadas à prestação de trabalho social nos 
estabelecimentos escolares; --------------------------------------------------------------  

5. Constituem encargos da entidade promotora o pagamento da bolsa complementar no 
montante de 20% do indexante dos apoios sociais (IAS), ou seja, de €84,26, do 
subsídio de refeição, de transporte e do seguro, os quais totalizam, 
discriminadamente, os seguintes encargos: ----------------------------------------------   

 
 
 
 
 
 
 
 
[i] Correspondente a 0,12€/20km, para 22 dias, destinado a 04 candidaturas, para um 
período de março a maio. ---------------------------------------------------------------------  
[ii] O montante atinente ao seguro será assegurado através do contrato em vigor. -------  

 N.º de 
meses N.º de candidaturas Montante 

unitário Encargos Obs. 

Bolsa 

3 4 

84,26 € 1.011,12 €  
Subsídio de 
refeição 99,44 € 1.193,28 €  

Subsídio de 
transporte 48,40 € 580,80 € i) 

Seguro    
             TOTAL  2.785,20 €  
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PROPONHO, -----------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a formalização 
de quatro candidaturas à medida “Contrato Emprego-Inserção”, para o período de 01 
de março a 31 de maio.” -----------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 
= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017/2020 – PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADES  
MAIS RELEVANTES – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da primeira revisão do Plano Plurianual de Investimentos e 
Atividades Mais Relevantes para o ano corrente, uma cópia da qual fica arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------  
= ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 – PRIMEIRA REVISÃO, INCLUINDO A 1.ª 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – PROPOSTA = 
Foi apresentada a proposta da primeira revisão do orçamento do município para o ano 
dois mil e dezassete, que importa, tanto em reforços como em anulações, na quantia de 
um milhão, cento e um mil, trezentos e trinta e nove euros, e que inclui a primeira 
alteração ao Mapa de Pessoal, documentos dos quais fica um exemplar arquivado na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Rogério Neto, 
com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o 
previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 
Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-
se ausentado da sala. ------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA 
“EMPREITADA DE PAVIMENTOS “IN SITU”  

EM PARQUES INFANTIS PÚBLICOS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA” – MINUTA 
DO CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do contrato para execução da empreitada em título referida, 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------  
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  
Antes da discussão dos quatro assuntos a seguir descritos, o senhor vice-
presidente, com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e 
invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 
Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 
impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA 
“EMPREITADA PARA A REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO POÇO DA 

ATABOEIRA” – MINUTA DO CONTRATO = 
Foi apresentada a minuta do contrato para execução da empreitada em título referida, 
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------   
Não estava presente o senhor vice-presidente. ------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A  
“EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS 

TIPIFICADOS” – MINUTA DO CONTRATO = 
Foi apresentada a minuta do contrato para execução da empreitada em título referida, 
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. ------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A “EMPREITADA DE 
REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO AMENDOAL”  

– MINUTA DO CONTRATO = 
Foi apresentada a minuta do contrato para execução da empreitada em título referida, 
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------   
Não estava presente o senhor vice-presidente. ------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A  
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“EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO BARNABÉ  
E O CAMINHO DA VINHA” – MINUTA DO CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do contrato para execução da empreitada em título referida, 
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------   
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS – MÊS DE JANEIRO 2017  
– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com assunto em título referido, foi apresentada uma informação subscrita 
pela senhora chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, em regime 
de substituição, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------   
“Visando dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do art.º 49.º da Lei n.º 41/2016, de 28 
de dezembro, dá-se conhecimento da relação dos contratos de aquisição de serviços 
celebrados ou renovados no mês de janeiro de 2017, com expressa menção ao objeto do 
contrato, entidade adjudicatária, valor adjudicado e número de compromisso válido e 
sequencial, conforme documento em anexo.” -------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar da relação dos contratos celebrados ou 
renovados nela referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual 
fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= RECURSOS HUMANOS  
– ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:------ 
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) Face à carência de recursos humanos na maioria das unidades orgânicas desta 

edilidade existe necessidade imperiosa de reforçar as equipas de trabalho para a 
prossecução das atribuições e competências do Município; ------------------------------  

b) O mapa de pessoal do Município de Albufeira para o ano de 2017 foi aprovado pela 
Assembleia Municipal, em sessão de 28 de novembro de 2016, contendo postos de 
trabalho para o cumprimento das atividades de natureza permanente das diversas 
unidades orgânicas; ------------------------------------------------------------------------   

c) Para colmatar as carências existentes estão previstos 69 novos postos de trabalho 
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vagos, distribuídos da seguinte forma: ---------------------------------------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carreira Área de Atividade Posto de Trabalho 
Departamento de Gestão e Finanças 

Técnico Superior - Ciências da Educação e da Formação Ciências da Educação e da Formação 1 
Técnico Superior Enfermeiro 1 
Informática Especialista Informática 1 
Assistente Técnico Administrativa 1 
Assistente Técnico Administrativa 1 
Assistente Técnico Administrativa 1 
Técnico Superior Generalista 1 
Assistente Operacional Auxiliar Administrativo 1 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
Técnico Superior Arquitetura  1 
Técnico Superior Engenharia Civil  1 

Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos 
Assistente Operacional Auxiliar Serviços Gerais 1 
Assistente Operacional Jardineiro 1 
Assistente Operacional Coveiro 1 
Técnico Superior Engenharia Mecânica 1 
Técnico Superior Engenharia Civil  1 
Assistente Operacional Motorista de Transportes Coletivos 4 
Assistente Operacional Asfaltador 4 
Assistente Operacional Motorista de Ligeiros 1 
Assistente Operacional Canalizador 1 

Assistente Operacional Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais 1 

Assistente Operacional Motorista de Pesados 1 
Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais 1 
Assistente Operacional Leitor  1 

Departamento de Desenvolvimento, Económico, Social e Cultural 
Técnico Superior Gestão ou Economia 1 

Técnico Superior 
Turismo, Gestão Turística e Cultural, 
Marketing, Informação e Animação 
Turística 

3 

Assistente Técnico Turismo 3 
Assistente Operacional Fiel de Feiras e Mercados 2 
Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais 1 
Técnico Superior Psicologia 1 
Técnico Superior Psicologia - área educacional 1 
Técnico Superior Psicopedagogia Curativa 1 

Técnico Superior Ciências Sociais, Serviço Social e 
Educação Social 3 

Técnico Superior Terapeuta da Fala 1 
Assistente Operacional Auxiliar Técnico de Educação 7 
Assistente Operacional Cozinheiro 2 
Técnico Superior Desporto / Educação Física 1 
Assistente Operacional Desporto 1 
Assistente Técnico Nadador-salvador 3 

Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 
Polícia Municipal Agente Municipal 5 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais 
Técnico Superior Educação e Comunicação 1 
Técnico Superior Arte e Comunicação 1 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
Assistente Técnico Proteção Civil/Administrativo 1 

Divisão Jurídica e de Contencioso 
Técnico Superior Direito 1 
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d) Desde 2011 se tem registado um decréscimo do número de efectivos, 
essencialmente, por cessação de funções, aposentação e por falecimento; -------------   

e) Os encargos com os postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal para o ano de 
2017 encontram-se devidamente orçamentados; -----------------------------------------  

f) As atividades referidas em c) serem de natureza permanente o recrutamento deve 
ser efectuado, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 30.º do anexo à lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, por tempo indeterminado, conforme consta do mapa de 
pessoal; -------------------------------------------------------------------------------------  

g) Compete órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 9.º, do Decreto-
Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, promover o recrutamento 
de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho 
previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado. --------------------------------  

Proponho, --------------------------------------------------------------------------------------   
Que a digníssima Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 1, do art.º 9.º, do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, aprovar a abertura 
de procedimentos concursais abaixo indicados, para constituição de relações jurídicas 
de emprego público por tempo indeterminado, nos termos do art.º 30.º, do anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em vigor, nomeadamente: ------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carreira/Categoria Unidade Orgânica Área de Atividade N.º de Postos 
de Trabalho 

Técnico Superior DGF/SAQF Ciências da Educação e da Formação 1 
Técnico Superior DGF/SSST Enfermeiro 1 
Informática DGF/DAIMA Especialista Informática 1 
Assistente Técnico DGF/DAIMA Administrativa 1 
Assistente Técnico DGF/DF Administrativa 1 
Assistente Técnico DGF/DCPGP Administrativa 1 
Técnico Superior DGF/DRH Generalista 1 
Assistente Operacional DGF/DRH Auxiliar Administrativo 1 
Técnico Superior DPGU/DGUP Arquitetura  1 
Técnico Superior DPGU/DEEM Engenharia Civil  1 
Assistente Operacional DISU/DAHUEV Auxiliar Serviços Gerais 1 
Assistente Operacional DISU/DAHUEV Jardineiro 1 
Assistente Operacional DISU/DAHUEV Coveiro 1 
Técnico Superior DISU/DAVEGF Engenharia Mecânica 1 
Técnico Superior DISU/DAVEGF Engenharia Civil  1 
Assistente Operacional DISU/DAVEGF Motorista de Transportes Coletivos 4 
Assistente Operacional DISU/DAVEGF Asfaltador 4 
Assistente Operacional DISU/DAVEGF Motorista de Ligeiros 1 
Assistente Operacional DISU/DAS Canalizador 1 
Assistente Operacional DISU/DAS Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais 1 
Assistente Operacional DISU/DAS Motorista de Pesados 1 
Assistente Operacional DISU/DAS Auxiliar de Serviços Gerais 1 
Assistente Operacional DISU/DAS Leitor  1 
Técnico Superior DDESC/DTDEC Gestão ou Economia 1 
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 
 
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente da câmara, 
com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o 
previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 
Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-
se ausentado da sala. ------------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA 
ENCOSTA DO CERRO MALPIQUE EM ALBUFEIRA” – PLANO DE SINALIZAÇÃO 

TEMPORÁRIO – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem no Gabinete de Reabilitação Urbana, foi 
apresentada uma informação do seguinte teor:----------------------------------------------  
“Tendo em conta as etapas anteriores o Plano de Segurança e Saúde apresentado 
encontra-se corretamente instruído. --------------------------------------------------------   
Face ao exposto considera-se que o Plano de Segurança e Saúde apresentado está em 
condições de ser aprovado, pelo executivo Municipal. ---------------------------------------  
Mais se informa que a aprovação do referido plano é condição necessária ao início dos 
trabalhos.” -------------------------------------------------------------------------------------  
A informação fazia-se acompanhar do Plano de Sinalização Temporário nela referida, 
documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

C – GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA 

Técnico Superior DDESC/DTDEC Turismo, Gestão Turística e Cultural, Marketing, 
Informação e Animação Turística 3 

Assistente Técnico DDESC/DTDEC Turismo 3 
Assistente Operacional DDESC/DTDEC Fiel de Feiras e Mercados 2 
Assistente Operacional DDESC/DTDEC Auxiliar de Serviços Gerais 1 
Técnico Superior DDESC/DEAS Psicologia 1 
Técnico Superior DDESC/DEAS Psicologia - área educacional 1 
Técnico Superior DDESC/DEAS Psicopedagogia Curativa 1 
Técnico Superior DDESC/DEAS Ciências Sociais, Serviço Social e Educação Social 3 
Técnico Superior DDESC/DEAS Terapeuta da Fala 1 
Assistente Operacional DDESC/DEAS Auxiliar Técnico de Educação 7 
Assistente Operacional DDESC/DEAS Cozinheiro 2 
Técnico Superior DDESC/DDJ Desporto/Educação Física 1 
Assistente Operacional DDESC/DDJ Desporto 1 
Assistente Técnico DDESC/DDJ Nadador-salvador 3 
Polícia Municipal DPMV Agente Municipal 5 
Técnico Superior GCRPRI Educação e Comunicação 1 
Técnico Superior GCRPRI Arte e Comunicação 1 
Assistente Técnico SMPC Proteção Civil/Administrativo 1 
Técnico Superior DJC Direito 1 
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informação, aprovar o Plano de Sinalização Temporário da empreitada. ---------------   
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala, reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------  
 
 
= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS - ESCOLA DO 

1.º CICLO DE FERREIRAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:-  
“O Agrupamento de Escolas de Ferreiras enviou por ofício, datado de 17 de janeiro de 
2017, o número de refeições fornecidas aos alunos do 1.º Ciclo de Ferreiras com a 
finalidade da autarquia compensar as despesas inerentes à confeção das refeições 
fornecidas durante o 1.º período do ano letivo 2016/2017, e respetivo prolongamento.-- 
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. Os alunos, o pessoal docente e não docente do 1.º Ciclo de Ferreiras, não possuem 

cantina no próprio estabelecimento de ensino; -------------------------------------------  
2. Os acima referidos usufruem da cantina da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo de 

Ferreiras; ----------------------------------------------------------------------------------  
3. Existe necessidade de compensar as despesas inerentes à confeção das refeições. ---  
 -------------------------------------- PROPONHO: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração de um protocolo 
entre o Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Ferreiras, nos termos 
da minuta do protocolo que se anexa.” -------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 
que se dá por integralmente transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Agrupamento o compromisso 
de comunicar à Câmara Municipal de Albufeira, em cada período letivo, o número de 
refeições usufruídas pelos alunos, pessoal docente e não docente da Escola do 1.º Ciclo 
de Ferreiras, e ser obrigação do município a atribuição de uma comparticipação 
financeira correspondente às refeições relativas ao primeiro período do ano letivo 
2016/2017 e respetivo prolongamento, no valor total de sete mil, seiscentos e noventa 
e três euros e trinta cêntimos. ---------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS - JARDIM DE 

INFÂNCIA E ESCOLA DO 1.º CICLO DE PADERNE – PROPOSTA = 

D – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 
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Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:-  
“O Agrupamento de Escolas de Ferreiras enviou por ofício, datado de 17 de janeiro de 
2017, o número de refeições fornecidas aos alunos do Jardim de Infância e da Escola 
do 1.º Ciclo de Paderne, com a finalidade da autarquia compensar as despesas inerentes 
à confeção das refeições fornecidas durante o 1.º período do ano letivo 2016/2017, e 
respetivo prolongamento. ---------------------------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. Os alunos, o pessoal docente e não docente do Jardim-de-infância e da Escola do 1.º 

Ciclo de Paderne, não possuem cantina no próprio estabelecimento de ensino; ---------  
2. Os acima referidos usufruem da cantina da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo de 

Paderne e de Ferreiras; -------------------------------------------------------------------  
3. Existe necessidade de compensar as despesas inerentes à confeção das refeições. --  
 --------------------------------------- PROPONHO: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração de um protocolo 
entre o Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Ferreiras, nos termos 
da minuta do protocolo que se anexa.” -------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 
que se dá por integralmente transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   
Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Agrupamento o compromisso 
de comunicar à Câmara Municipal de Albufeira, em cada período letivo, o número de 
refeições usufruídas pelos alunos, pessoal docente e não docente do jardim de Infância 
e da Escola do 1.º Ciclo de Paderne, e ser obrigação do município a atribuição de uma 
comparticipação financeira correspondente às refeições relativas ao primeiro período 
do ano letivo 2016/2017 e respetivo prolongamento, no valor total de sete mil, cento e 
vinte e dois euros e dez cêntimos. -----------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 
2017 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação do seguinte teor:----------------------------------------------  
“De acordo com o estabelecido na Alteração ao Regulamento para Atribuição de 
Subsídio ao Arrendamento (designadamente o n.º 6 do artigo 3.º), atualmente em vigor, 
procedeu este serviço à avaliação socioeconómica semestral dos agregados familiares 
beneficiários do Subsídio de Arrendamento constantes do mapa em anexo pelo que 
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passa a informar: ------------------------------------------------------------------------------  
1. Reajuste e acerto dos valores a atribuir após avaliação da documentação entregue 

pelos beneficiários -------------------------------------------------------------------------   
• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 23/2015 – Maria de Lurdes Conceição Fonte, 

verifica-se face a acréscimo nos rendimentos apresentados um ajuste do valor do 
subsídio mensal de 200,00€ para 175,00€ a partir de janeiro de 2017, inclusive; ------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 31/2015 – Maria Augusta Botinas, verifica-se 
face a acréscimo nos rendimentos apresentados um ajuste do valor do subsídio 
mensal de 200,00€ para 175,00€ a partir de janeiro de 2017, inclusive; ---------------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 47/2015 – Juliana Tavares, verifica-se face 
a acréscimo nos rendimentos apresentados, um ajuste do valor do subsídio mensal 
de 200,00€ para 175,00€ a partir de fevereiro de 2017, inclusive; ---------------------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 49/2015 – Joana Margarida Ferreira 
September, dado que declarou que realiza biscates considerou-se uma RMMG-
Retribuição Mínima Mensal Garantida. O acréscimo nos rendimentos apresentados 
implica um ajuste do valor do subsídio mensal de 200,00€ para 175,00€ a partir de 
janeiro de 2017, inclusive; -----------------------------------------------------------------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 62/2015 – Rute Miriam Fernandes da Silva 
Gama, verifica-se face a acréscimo nos rendimentos apresentados um ajuste do 
valor do subsídio mensal de 200,00€ para 175,00€ a partir de janeiro de 2017, 
inclusive; -----------------------------------------------------------------------------------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 1/2016 – Ileana Cláudia Stancu, verifica-se 
face a acréscimo nos rendimentos apresentados um ajuste do valor do subsídio 
mensal de 195,00€ para 175,00€ a partir de fevereiro de 2017, inclusive; -------------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 11/2016 – Iryna Mukovoz, verifica-se face a 
acréscimo nos rendimentos apresentados um ajuste do valor do subsídio mensal de 
200,00€ para 175,00€ a partir de janeiro de 2017, inclusive; ---------------------------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 13/2016 – Maria de Fátima Gonçalves 
Teixeira Rebelo, verifica-se face a acréscimo nos rendimentos apresentados um 
ajuste do valor do subsídio mensal de 200,00€ para 175,00€ a partir de fevereiro 
de 2017, inclusive; -------------------------------------------------------------------------  

• Relativamente à beneficiária proc.º n.º 64/2016 – Carla Sofia Botinhas Lampreia, 
verifica-se face a acréscimo nos rendimentos apresentados um ajuste do valor do 
subsídio mensal de 200,00€ para 150,00€ a partir de fevereiro de 2017, inclusive;-- 

• Relativamente ao beneficiário proc.º n.º 46/2016 – Pedro Jorge Duarte, verificou-se 
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face aos rendimentos apresentados que deveria ter ocorrido o ajuste do valor do 
subsídio mensal para 150,00€ em novembro de 2016, razão pela qual em janeiro 
consta o valor de 50,00€ devido a ter sido deduzido o valor de 100,00€ pago a mais 
nos dois meses anteriores. ----------------------------------------------------------------   

2. Términus do prazo de atribuição do subsídio de arrendamento a beneficiários --------  
 Verifica-se que em fevereiro de 2017, termina o prazo para atribuição de subsídio 

de arrendamento à beneficiária Maria Adelaide dos Santos Rêgo Rodrigues (proc.º 
253). ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Montante da Verba para efeitos de pagamento do subsídio -----------------------------  
 Conclui-se que o total da verba necessária é de 35.442,20€ (trinta e cinco mil 

quatrocentos e quarenta e dois euros e vinte cêntimos). --------------------------------   
Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: --------------  
a) Aprovar os valores de subsídio de arrendamento a atribuir aos beneficiários 

constantes no quadro anexo e autorizar o pagamento dos mesmos; ---------------------  
b) Atendendo ao mencionado no ponto n.º 2 da presente, transmitir à beneficiária o 

término da atribuição do subsídio de arrendamento, bem como, a possibilidade de 
poder efetuar uma 2.ª candidatura caso encontre-se em situação de extrema 
gravidade socioeconómica (situação prevista na alínea b) do n.º 1 da Alteração ao 
Regulamento para a Atribuição de subsídio de Arrendamento).” ------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela referido, documento que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – FILOMENA MENDES 
GONÇALVES SILVA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 195,00€ (cento e noventa e cinco euros), 
à candidata Filomena Mendes Gonçalves Silva, com efeito a partir do início de fevereiro 
de 2017, inclusive.” ----------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
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termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Filomena Mendes 
Gonçalves Silva (candidatura número 4/2017), no valor de cento e noventa e cinco 
euros mensais, com efeitos a partir do mês de fevereiro corrente, inclusive. --------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO AOS BENEFICIÁRIOS CARLA CRISTINA CORREIA SANTOS, MARIA 
FELICIDADE FILIPE VENÂNCIO, ROSELI APARECIDA DA SILVA, FRANCISCO 
CAVACO RAMOS E JOSÉ ANTÓNIO CABRITA DOS REIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, do seguinte teor: ---------------------------------------------   
“Verificou este serviço que os beneficiários do subsídio de arrendamento abaixo 
mencionados não procederam, conforme estabelecido no n.º 6, do artigo 3.º da 
alteração ao Regulamento para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento, à 
apresentação da documentação para efeito de avaliação semestral no âmbito do 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
1. Carla Cristina Correia Santos, processo n.º 261, o subsídio deverá ser cessado com 

efeito a partir do final de dezembro de 2016; -------------------------------------------  
2. Maria Felicidade Filipe Venâncio, processo n.º 2/2014, o subsídio deverá ser cessado 

com efeito a partir do final de dezembro de 2016; --------------------------------------  
3. Roseli Aparecida da Silva, processo n.º 34/2015; o subsídio deverá ser cessado com 

efeito a partir do final de dezembro de 2016; -------------------------------------------  
4. Francisco Cavaco Ramos, processo n.º 51/2015; o subsídio deverá ser cessado com 

efeito a partir do final de setembro de 2016; -------------------------------------------  
5. José António Cabrita dos Reis, processo n.º 8/2016, o subsídio deverá ser cessado a 

partir do final de agosto de 2016. --------------------------------------------------------  
Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere manifestar a 
intenção de cessar a atribuição do subsídio de arrendamento aos beneficiários 
anteriormente mencionado com efeito a partir da data indicada. --------------------------  
Mais se sugere que para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
seja concedido aos beneficiários o prazo de dez dias, para, por escrito, dizerem o que 
se lhe oferecer sobre o assunto.” ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= DOAÇÕES – CONJUNTO DE LIVROS PEDAGÓGICOS - ODÍLIA DA SILVA 
CARREIRA – PROPOSTA = 
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Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“A Sra. Odília da Silva Carreira, através de ofício enviado à autarquia, manifestou a 
intenção de doar à Câmara Municipal de Albufeira, um conjunto de livros pedagógicos 
de inglês e português, referentes à sua actividade profissional. ---------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1) Os livros pedagógicos incorporarão os fundos da Biblioteca Municipal Lídia Jorge;----  
2) Nos termos da alínea j), do n.º 1, art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal aceitar doações, legados e heranças a benefício de 
inventário; ----------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A excelentíssima Câmara Municipal delibere aceitar a doação do conjunto de livros 
pedagógicos da Sra. Odília da Silva Carreira que irá contribuir para uma maior oferta 
de títulos do ensino das línguas de português e inglês, disponibilizados pela Biblioteca 
Municipal Lídia Jorge.” ------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= ATENDIMENTOS SOCIAIS – RELATÓRIO DO ANO DE 2016 = 
Pela Equipa de Atendimento Social foi apresentado o relatório, através do qual é dado 
conhecimento dos atendimentos sociais realizados durante o ano de dois mil e 
dezasseis, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= CLAIM – CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES  
– ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2017 = 

Pelo CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes foi apresentado o 
registo dos atendimentos realizados em janeiro último, documento que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
 
= PROCESSO 185/10.8 BELLE-A - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ – INFORMAÇÕES = 
Relacionadas com este assunto foram apresentadas várias informações e despachos 
ínsitos nas distribuições SGDCMA/2015/38212 e SGDCMA/2015/41590 e 
SGDCMA/2015/56401, cujas cópias das distribuições detalhadas ficam arquivadas na 

E – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 
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pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em atenção ter sido revogada a sentença 
proferida no processo de execução, sustam-se os procedimentos deliberados para 
encetar as obras de demolição, uma vez que pelo menos num futuro próximo as 
mesmas deixaram de ter razão de ser, a que acresce, face à referida revogação, 
a inexistência de ordem judicial para o efeito.------------------------------------------- 
Mais foi deliberado que este assunto só deverá voltar à reunião de câmara sempre 
que e apenas quando se verificarem novidades judiciais.-------------------------------- 
Transmita-se a presente deliberação bem como o conteúdo da decisão judicial à 
Assembleia Municipal e aos interessados.-------------------------------------------------- 
 
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vice-presidente, 
com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o 
previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 
Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-
se ausentado da sala. ------------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – “EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 

DO POÇO DAS CANAS E ARRUAMENTOS ADJACENTES”  
– RELATÓRIO FINAL DO JÚRI = 

Relacionada com este procedimento foi apresentado o Relatório Final do Júri, datado 
de seis de fevereiro corrente, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em 
conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------   
“Com base nos resultados obtidos, propõe-se; -----------------------------------------------  
3.1- A ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO 
POÇO DAS CANAS E ARRUAMENTOS ADJACENTES, à empresa MANUEL 
ANTÓNIO & JORGE ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, S. A. pelo valor de 255.094,20 € 
mais IVA, à taxa legal em vigor, por apresentar o preço mais baixo.” ----------------------  
O processo continha a proposta da empresa referente a esta empreitada e o relatório 
preliminar, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do Relatório 
Final do júri e nos termos do mesmo, adjudicar a empreitada no valor de duzentos 
e cinquenta e cinco mil, noventa e quatro euros e vinte cêntimos, acrescido de 
IVA, à empresa Manuel António & Jorge Almeida, S.A. --------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  

F – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 
DOS PINHEIROS, EM FERREIRAS” – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Manuel António & Jorge 
Almeida, Construções, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção 
provisória, datado de trinta de janeiro último, pelo qual se constata que todos os 
trabalhos realizados se encontram em bom estado de execução e conservação e que o 
plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição foi devidamente 
executado, não tendo sido detetada a existência de deficiências na obra, razão porque 
é considerada em condições de ser recebida provisoriamente. -----------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de receção 
provisória. -------------------------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. --------------------------------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA – RELATÓRIO FINAL RELATIVO À SUSPENSÃO 
DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, foi 
apresentada uma informação, datada de oito de fevereiro corrente, do seguinte teor:--   
“Relativamente ao assunto em epígrafe, e no seguimento da deliberação de câmara de 
13 de Dezembro 2016 (sgdcma/2016/73460) informa-se:----------------------------------  
Foi dado início às suspensões do abastecimento de água, relativas à fatura de Outubro 
de contadores não domésticos, a 27 de Janeiro de 2016, terminando a 6 de Fevereiro 
de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------  
A metodologia utilizada, de forma a melhor utilizar os recursos disponíveis, foi: ---------  
- Emissão de 10 ordens de corte diariamente, (pela ordem deliberada) sendo que foram 
entregues ao encarregado responsável que as agrupava por área geográfica e distribuía 
aos funcionários afetos aos cortes, 1 funcionário -------------------------------------------  
Nos casos em que os canalizadores foram abordados, no local, pelos consumidores, 
antes de efetuarem os cortes, no sentido de os mesmos não serem efetivados, 
comprometendo-se os consumidores, a efetuarem o pagamento, foi adotada a seguinte 
metodologia: -----------------------------------------------------------------------------------  
- Prazo de pagamento no próprio dia para consumidores não-domésticos; -----------------  
- Prazo de pagamento de dois dias para consumidores domésticos; ------------------------  
Sexta-feira as suspensões foram efetuadas apenas na parte de manhã, no caso de 
consumidores não domésticos. ----------------------------------------------------------------  
As suspensões foram efetuados de segunda-feira a quinta-feira, no caso de 
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consumidores domésticos. --------------------------------------------------------------------  
Os restabelecimentos foram efetuados no prazo de 24 horas após o pagamento. ---------  
Em anexo: --------------------------------------------------------------------------------------  
- Listagem dos cortes efetuados, dos cortes não efetuados dada a liquidação da divida 
da fatura do mês de Outubro e dos cortes não efetuados por contadores inacessíveis ---   
Contadores não domésticos -------------------------------------------------------------------  
• N.º total de consumidores em divida – 78 ------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento – 12 --------------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento efetuadas em meses anteriores – 33 --------------------  
• Contadores inacessíveis – 13 --------------------------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados antes da suspensão – 17 ------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados depois da suspensão – 1 ------------------------------------------  
• Contratos anulados – 2 ---------------------------------------------------------------------  
Contadores domésticos -----------------------------------------------------------------------  
• N.º total de consumidores em divida – 225 -----------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento – 44 -------------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento efetuadas em meses anteriores – 97 --------------------  
• Contadores inacessíveis – 16 --------------------------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados antes da suspensão – 22------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados depois da suspensão – 14 -----------------------------------------  
• Contratos anulados – 6 ---------------------------------------------------------------------  
• Casos sociais – 1” ---------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar da listagem nela referida, documento que se dá 
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE ÁGUA – RELATÓRIO PROVISÓRIO RELATIVO À 
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 

 – FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, foi 
apresentada uma informação, datada de sete de fevereiro corrente, do seguinte teor:- -   
“Relativamente ao assunto em epígrafe, e no seguimento da deliberação de câmara de 
17 de Janeiro 2017 (sgdcma/2017/1278) informa-se: --------------------------------------  
Foi dado início às suspensões do abastecimento de água, relativas à fatura de 
Novembro de contadores não domésticos, a 3 de Fevereiro de 2017. O presente 
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relatório diz respeito aos cortes efetuados até essa data. ---------------------------------  
A metodologia utilizada, de forma a melhor utilizar os recursos disponíveis, foi: ---------  
- Emissão de 10 ordens de corte diariamente, (pela ordem deliberada) sendo que foram 
entregues ao encarregado responsável que as agrupava por área geográfica e distribuía 
aos funcionários afetos aos cortes, 1 funcionário. -------------------------------------------  
Nos casos em que os canalizadores foram abordados, no local, pelos consumidores, 
antes de efetuarem os cortes, no sentido de os mesmos não serem efetivados, 
comprometendo-se os consumidores, a efetuarem o pagamento, foi adotada a seguinte 
metodologia: -----------------------------------------------------------------------------------  
- Prazo de pagamento no próprio dia para consumidores não-domésticos; -----------------  
- Prazo de pagamento de dois dias para consumidores domésticos; ------------------------  
Sexta-feira as suspensões foram efetuadas apenas na parte de manhã, no caso de 
consumidores não domésticos. ----------------------------------------------------------------  
As suspensões foram efetuados de segunda-feira a quinta-feira, no caso de 
consumidores domésticos. --------------------------------------------------------------------  
Os restabelecimentos foram efetuados no prazo de 24 horas após o pagamento. ---------  
Em anexo: --------------------------------------------------------------------------------------  
- Listagem dos cortes efetuados, dos cortes não efetuados dada a liquidação da divida 
da fatura do mês de Novembro e dos cortes não efetuados por contadores inacessíveis 
(até dia 3 Fevereiro 2017). -------------------------------------------------------------------  
Contadores não domésticos -------------------------------------------------------------------  
• N.º total de consumidores em divida – 82 ------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento – 6 (Até dia 3 Fevereiro 2017) --------------------------  
• Contrato anulado – 1” ----------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar da listagem nela referida, documento que se dá 
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO - FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 

DE 2016 – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   
“Face ao exposto sugere-se a suspensão do fornecimento de água aos consumidores, 
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constantes da listagem em anexo, que não efetuaram a liquidação da divida, relativa à 
fatura de Dezembro, até à presente data. ---------------------------------------------------  
Mais se informa que a referida listagem deverá ser atualizada dia 15 Fevereiro de 
2017, de forma a não contemplar os consumidores que efetuem o pagamento, da 
referida fatura, nos Serviços de Execução Fiscal, até dia 14 de Fevereiro 2017. ---------  
Não obstante poderão ainda ter tidas em conta as situações em que os consumidores 
venham a proceder ao pagamento, da fatura que determinou a suspensão do 
abastecimento de água, antes ainda da efetivação do corte. -------------------------------  
Sugere-se ainda que aos consumidores a quem seja efetuada a suspensão do 
fornecimento de água relativa a um contador de rega, a ligação só seja restabelecida se 
a divida que originou o corte seja liquidada no referido contador e também no contador 
domestico a ele associado (caso existam), nas situações em que os contratos de rega 
tiverem sido celebrados ao abrigo do ponto 2.3 e 2.2 dos artigos 90.º e 91.º, 
respetivamente, do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de 
Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  
Salienta-se que o não restabelecimento de ambas as ligações poderá originar uma 
utilização do fornecimento de água diferente daquela para que o mesmo foi 
expressamente autorizado.” ------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar da listagem nela referida, documento que se dá 
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a suspensão de fornecimento de água aos 
locais de consumo contantes da Listagem Anexa, nos precisos termos da 
informação dos serviços, sem prejuízo de se não proceder à efetiva suspensão, 
quando, até esse momento, se comprove a liquidação da fatura que a determinou. --  

= FORNECIMENTO DE ÁGUA – JOSÉ DA ENCARNAÇÃO FRADE  
– REQUERIMENTO = 

De José da Encarnação Frade foi apresentado um requerimento através do qual 
informa que não tem disponibilidade económica para realizar a ligação do saneamento 
ao coletor geral, pelo que solicita que os serviços camarários continuem a fazer a 
limpeza da fossa. ------------------------------------------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na Divisão 
de Águas e Saneamento, do seguinte teor: --------------------------------------------------   
“Feita a limpeza de 18 m3 em 01/02/2017." --------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
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= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – BEACHROBIN – INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, S.A.- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 
em oito de fevereiro corrente, através do qual determinou autorizar a emissão da 
licença especial de ruído, para a realização de jantares de gala, no Vidamar Resorts 
Algarve, em Salgados, Albufeira, nos dias oito e nove de fevereiro também corrente, e, 
conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto da Lei setenta e cinco 
barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação 
pela câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  
= CAMINHOS – NATUREZA DE UM CAMINHO – TEXUGUEIRAS – FERREIRAS  

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
“O requerente solicitou no dia 07/09/2016, através da distribuição em assunto um 
pedido de informação de natureza de caminho assinalado na planta em anexo. ------------   
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1) O referido divide-se em 2 troços começando na E.N.365 e não possui saída; ----------  
2) O troço 1 desenvolve-se pelo limite das propriedades aparentando não se encontrar 

no interior de nenhuma propriedade; Aparenta servir 3 propriedades ali existentes, 
não fazendo ligação a mais nenhum caminho; ---------------------------------------------   

3) O troço 2 desenvolve-se na sua totalidade no interior de uma propriedade de acordo 
com a planta cadastral em anexo, aparentando apenas servir a propriedade do 
requerente; --------------------------------------------------------------------------------  

4) O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte: 
“Tendo em conta a descrição fatual vertida na ficha esquemática anexa à etapa n.º 
7, nomeadamente a que é feita na parte "B - Verificação no Local", em consonância 
com o teor do Assento do Supremo Tribunal de Justiça publicado em sede de Diário 
da República n.º 126 de 02.06.1989 (em anexo), quer-nos parecer que o troço ali 
melhor identificado como sendo o n.º 1, será suscetível de possuir natureza pública 
uma vez que, não obstante não fazer a ligação entre caminhos, desenvolve-se pelo 
limite das propriedades, é servido por infra estruturas públicas (esgotos e 
iluminação pública), aparenta servir "3 propriedades",  desde pelos menos dos anos 
70 consta  das cartas e estará assim e desse modo no uso direto e imediato do 
público. -------------------------------------------------------------------------------------  

 Já o mesmo não se poderá dizer em relação ao troço identificado como n.º 2, 
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porque, não reúne aquelas mesmas características tal como descrição feita na supra 
citada ficha esquemática”. ----------------------------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a natureza 
do caminho nomeadamente o “troço 1” e “troço 2” nos termos do parecer jurídico ou 
seja considerar que o “troço 1” seja de natureza pública e o “troço 2” seja de natureza 
não pública.” -----------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
 

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 
Dos pareceres, autos e outros elementos referidos nas deliberações que seguem, 
relativas a processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e segundo o critério deste, que 
foram rubricadas pelos senhores membros do Executivo e se destinam a arquivo na 
pasta de documentos respeitante à presente reunião. --------------------------------------  
As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas 
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 27307 de 06-07-2016 -----------------------------------------  
Processo n.º: 644/2001 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Rocheta & Gonçalves, Ld.ª ------------------------------------------------------  
Local da Obra: Praia da Oura, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água ---------------------  
Assunto: Licença – Alteração de Apoio de Praia completo com equipamento associado ----  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitetura condicionado 
nos termos da informação técnica de um de fevereiro de dois mil e dezassete. -----  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16856 de 05-05-2016 e 41159 de 21-10-2016 ----------------  
Processo n.º: 23/2016 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Cerro dos Caliços Imobiliária – Gestão e Investimentos, S.A. ----------------  
Local da Obra: Canais de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------  
Assunto: Licença – Construção de um armazém agrícola ------------------------------------  
Prorrogação do pedido de audiência prévia, por mais 90 dias -------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido, prorrogando-se o prazo 
concedido, no âmbito da deliberação de câmara datada de seis de setembro de 
dois mil e dezasseis, por mais noventa dias. ----------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 43440 de 07-11-2016 ------------------------------------------  

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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Processo n.º: 148/1982 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Carla Gabriela Cardoso Marques -----------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Solar do Castelo – Sesmarias, freguesia de Albufeira e 
Olhos D’Água ----------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação técnica de seis de fevereiro de dois mil e dezassete. ---------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 9534 de 16-03-2016 e 46933 de 25-11-2016 -----------------  
Processo n.º: 877/1982 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Robert Timothy Caunter --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitetura nos termos da 
informação técnica de dois de fevereiro de dois mil e dezassete, devendo o 
exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 10493 de 27-03-2014; 11174 de 01-04-2014; 33186 de 26-
09-2014; 5534 de 11-02-2015 e 13747 de 13-04-2015 -------------------------------------  
Processo n.º: 68/2013 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Mundo Aquático, S.A. -----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Ampliação requalificação/ampliação do núcleo de piscinas e 
equipamento de apoio integrado no Parque Zoomarine, com a construção de um conjunto 
de dois escorregas e equipamento para crianças --------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitetura condicionado 
nos termos da informação técnica de dois de fevereiro de dois mil e dezassete e 
parecer da Chefe Divisão de Gestão Urbanística e de Planeamento de seis de 
fevereiro de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 26865 de 01-07-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 32/2016 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Teresa de Sousa Rodrigues Gago ---------------------------------------  
Local da Obra: Rua 25 de Abril, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------  
Assunto: Licença – Construção de edificação ------------------------------------------------  
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Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos na informação técnica de trinta de dezembro de dois mil e 
dezasseis e parecer da Chefe Divisão de Gestão Urbanística e de Planeamento de 
vinte e seis de janeiro de dois mil e dezassete, que se dão por reproduzidos, e 
com os quais esta Câmara concorda, se prevê o indeferimento do pedido. ------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Requerimento (s) n.º (s): 46594 de 17-12-2015; 14372 de 18-04-2016; 49149 de 13-12-
2016 e 49140 de 13-12-2016 -----------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 61/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Adalberto Neto & João Santos, Ld.ª -------------------------------------------  
Local da Obra: Praia dos Alemães, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ----------------  
Assunto: Licença – Demolição e construção de apoio de praia completo --------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitetura nos termos da 
informação técnica de vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezassete. --------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 46139 de 14-12-2015; 3953 de 04-02-2016; 23121 de 06-
06-2016, 29963 de 26-07-2016 e 48447 de 07-12-2016. ----------------------------------  
Processo n.º: 3/2012 --------------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Abel Gonçalves Cabrita ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Praia dos Pescadores, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de apoio de praia completo “O Farol” -----------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido tendo em conta a informação 
técnica de trinta de janeiro de dois mil e dezassete e com os pressupostos 
constantes na deliberação de câmara de vinte de abril de dois mil e dezasseis. -----  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 25590 de 01-07-2015; ECMA16970 de 05-05-2016; 32962 
de 16-08-2016 e 42885 de 03-11-2016 ------------------------------------------------------  



  
 
 

 __________________________ 
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Processo n.º: 314/1977 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Valéria Rodrigues --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido tendo em conta a informação 
técnica de vinte e três de janeiro e dois mil e dezassete e com os pressupostos 
constantes na deliberação de câmara de dezoito de outubro de dois mil e 
dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 20171 de 19-05-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 192/1995 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Turismo de Portugal, I.P. -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Parque Monte Verde, Apartamentos Turísticos – Vale de Parra, 
freguesia da Guia -----------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – Classificação auditoria de revisão periódica da 
classificação/Apartamentos Turísticos Vilas Joinal, S.A. -----------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao Turismo de Portugal, I.P. a 
informação técnica de trinta e um de janeiro de dois mil e dezassete. ---------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 4806 de 12-02-2016; 27298 de 06-07-2016 e 49441 de 
14-12-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 269/1995 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Surfal – Sociedade Urbanizadora da Praia da Falésia, S.A. -------------------  
Local da Obra: Várzeas de Quarteira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ------------  
Assunto: Licença – Alteração ao apoio de praia completo “Bar Falésia” --------------------  
Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao requerente a informação técnica de 
vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezassete, concedendo um prazo de sessenta 
dias, para resposta. --------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 37465 de 14-10-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: Lot. 122/1974 -----------------------------------------------------------------  
Requerente: Starvillas Portuguesa – Investimentos Turísticos, S.A. -----------------------  
Local da Obra: Quinta da Felicidade, freguesia da Guia ------------------------------------  
Assunto: Proposta de protocolo de manutenção de espaços verdes da Quinta da 
Felicidade com a Câmara Municipal de Albufeira --------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado concordar com o procedimento proposto na 
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informação da Divisão Jurídica e de Contencioso de trinta de janeiro de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------  
Comunique ao requerente para apresentar proposta no prazo de trinta dias. ---------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5970 de 22-02-2016; 23060 de 06-06-2016, ECMA41772 
de 25-10-2016 e 42419 de 28-10-2016 ------------------------------------------------------  
Processo n.º: Lot. 483/2002 -----------------------------------------------------------------  
Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. ------------------------------  
Local da Obra: Marina de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------  
Assunto: Licença – Operação de loteamento -------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido com base nos 
fundamentos constantes nos pareceres jurídicos de seis de outubro de dois mil e 
dezasseis, nove de dezembro de dois mil e dezasseis e oito de fevereiro de dois 
mil e dezassete, no parecer de Departamento de Infraestruturas e Serviços 
Urbanos de sete de feveriro de dois mil e dezassete e nas condições do parecer 
técnico de vinte e cinco de novembro de dois mil e dezasseis. -------------------------  
O alvará de loteamento só deverá ser emitido após satisfeito e devidamente 
concretizado o pagamento, em tesouraria, de todas as taxas legalmente exigíveis.-  
Não estava presente a senhora vereadora Ana Vidigal. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5965 de 22-02-2016; 23417 de 08-06-2016; 25936 de 27-
06-2016; 28061 de 12-07-2016; 23693 de 11-08-2016 e 35803 de 09-09-2016 ----------  
Processo n.º: Lot. 511/2008 -----------------------------------------------------------------  
Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. ------------------------------  
Local da Obra: Marina de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------  
Assunto: Licença – Operação de loteamento -------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido com base nos 
fundamentos constantes nos pareceres jurídicos de seis de outubro de dois mil e 
dezasseis, nove de dezembro de dois mil e dezasseis e oito de fevereiro de dois 
mil e dezassete, no parecer de Departamento de Infraestruturas e Serviços 
Urbanos de sete de fevereiro de dois mil e dezassete e nas condições do parecer 
da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e de Planeamento de nove de novembro 
de dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------------------------------  
O alvará de loteamento só deverá ser emitido após satisfeito e devidamente 
concretizado o pagamento, em tesouraria, de todas as taxas legalmente exigíveis.- 
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Não estava presente a senhora vereadora Ana Vidigal. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA32427 de 28-08-2015 -----------------------------------  
Processo n.º: Lot. 590A/1978 ---------------------------------------------------------------  
Requerente: Hersal Investimentos Turísticos, S.A. -----------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização da Herdade dos Salgados, freguesia da Guia -----------------  
Assunto: Exposição – Obras de urbanização de loteamento --------------------------------  
Criação de grupo de trabalho -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado promover a constituição de um grupo de trabalho, 
convidando todas as entidades envolvidas, nomeadamente Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Algarve, Agência Portuguesa do Ambiente e ao 
promotor do loteamento. --------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 38677 de 26-10-2015 e ECMA2801 de 25-01-2016 ----------  
Processo n.º: 6/2015 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Borges & Dinis, Ld.ª -------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Largo Eng.º Duarte Pacheco, n.º 54, freguesia de Albufeira e Olhos 
D’Água -----------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico do Diretor do 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de onze de maio de dois mil e 
dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
Mais deliberou determinar, dado o quadro actual de circunstâncias, que o 
requerente promova a recuperação do edifício, nos termos do parecer jurídico 
emitido em vinte de maio de dois mil e dezasseis. ---------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  



14 de fevereiro de 2017  

= APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA = 
Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 
senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 
sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 
setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da acta em minuta. --------  
Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 
minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 
Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e quarenta minutos, 
foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente acta, que vai ser assinada 
pelo senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora 
de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. ----  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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