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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

Ata n.º 35 

Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezanove, reuniu a Assembleia 

Municipal de Albufeira, pelas 19:30 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

Concelho, por convocatória de vinte e dois de Novembro e aditamento de vinte e cinco 

de Novembro, sendo a Mesa Composta por:-------------------------------------------------  

Pelo Presidente da Assembleia Municipal: Maria Emilia Bexiga Santos Rodrigues Sousa;  

Pela Primeira Secretária: Gaspar Manuel Rocha Meirinho; -------------------------------- 

Pela Segunda Secretária: Ana Isabela da Palma Gordinho Almeida Ramos;--------------- 

e com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------  

PONTO UM: Apreciação e deliberação das atas de 03-10-2019 e 24-10-2019;----------  

PONTO DOIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para “Aquisição de 

Atualização e Manutenção das Aplicações AIRC”, com preço base de 57.083,18€ 

+IVA;------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO TRÊS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para “Prestação de 

Serviços de assistência Técnica e Manutenção ao Sistema de Gestão de Assiduidade”, 

com preço base de 9.000,00€ + IVA; ------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, 

da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao Concurso Público para a execução da 

empreitada de “conclusão do reforço estrutural do túnel de águas pluviais da ribeira 

de Albufeira, pelo valor de 324.451,44€ + IVA;-------------------------------------------- 

PONTO CINCO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso público com publicação no 

JOUE para o aluguer de máquinas e viaturas com operador ou condutor, pelo valor base 

de 230.200,00€; ----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para fornecimento 

contínuo de britas, gravilhas, tout venant, pó de pedra e detritos, pelo preço base de 

60.000,00€ + IVA; --------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO SETE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso público para aquisição de 

serviços de operacionais para as AAAF e outros equipamentos educativos do concelho, 

até ao limite de 40.650,00€ + IVA; --------------------------------------------------------- 

PONTO OITO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para aquisição de serviços 

de vigilante e assistente de recinto de espetáculos para os eventos de fim de ano no 

concelho de Albufeira, pelo preço base de 12.000,00€ + IVA; ---------------------------- 

PONTO NOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para “locação de 

geradores e material de apoio para o evento de Fim de Ano”, pelo valor base de 

21.000,00€ + IVA; --------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZ: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para aquisição de serviços 

de limpeza do complexo das piscinas municipais e de seis pavilhões, em Albufeira, com 

o preço base de 74.900,00€ + IVA; --------------------------------------------------------- 

PONTO ONZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição do 

espetáculo do Rouxinol Faduncho, no âmbito do evento SOLRIR 2020, pelo valor de 

4.990,00€ +IVA ------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO DOZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição de serviços 

de aluguer de 2 manitous multifunções e de 2 plataformas elevatórias articuladas para 

o evento de final de ano, pelo valor de 4.822,00€ + IVA;---------------------------------- 

PONTO TREZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição de serviços 

de operador de máquina multifunções para a montagem e desmontagem das estruturas 

do evento de final de ano, pelo valor de 4.950,00€ + IVA;--------------------------------- 

PONTO CATORZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, 

da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para locação de 80 
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metros de barreiras anti pânico com 4 portas para o evento de final de ano 

2019/2020, pelo valor de 5.000,00€ + IVA;------------------------------------------------ 

PONTO QUINZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, 

da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição do 

espetáculo do Nilton, no âmbito do evento SOLRIR 2020, pelo valor de 4.990,00€ + 

IVA;------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZASSEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para fornecimento de 

peças e acessórios para viaturas das marcas Honda, Iveco, Opel e Fiat, incluindo 

serviços de reparação e manutenção, até ao limite de 96.000,00€ + IVA;---------------- 

PONTO DEZASSETE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à empreitada de construção de novo 

bloco para salas de aulas e substituição de coberturas na EB2,3 Professora Diamantina 

Negrão, pelo valor de 1.320.633,11€ + IVA;------------------------------------------------- 

PONTO DEZOITO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à candidatura “Remodelação, Modernização 

e Ampliação da Escola EB2,3 Professora Diamantina Negrão”, no âmbito do Aviso ALG-

73-2016-01- Investimentos em Infraestruturas de Educação;----------------------------  

PONTO DEZANOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à Candidatura “Remodelação e ampliação da 

escola EB1 de Fontainhas” no âmbito do Aviso ALG-73-2016-01 - Investimentos em 

Infraestruturas de Educação; -------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao procedimento para atribuição de 

renovações a bolsas de estudo do ensino superior para o ano letivo de 2019/2020; ----- 

PONTO VINTE E UM: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para “Prestação de 

Serviços de Recolha, Transporte de Resíduos Urbanos, Limpeza e Serviços Auxiliares, 

no Municípios de Albufeira, pelo valor total de 737.500,00€ + IVA; --------------------- 

PONTO VINTE E DOIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da 

Câmara, da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do 



 

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021  

 

4 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao Concurso Público com 

publicação no JOUE para aquisição de serviços de vigilância e segurança humana, em 

vários locais, equipamentos e eventos do município de Albufeira, pelo valor base de 

242.030,00€ + IVA; ------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E TRÊS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da 

Câmara, da autorização de repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao Concurso Público com 

publicação no JOUE para aquisição de equipamento informático, pelo valor base de 

338.300,00€ + IVA.-------------------------------------------------------------------------- 

PRESENÇAS: Elisabete Alexandra Lopes Machado (suplente PSD), Francisco José 

Pereira de Oliveira (PS), Carlos Manuel da Conceição Oliveira (suplente PSD), Fernando 

Manuel de Sousa Gregório (PS), Rui Pedro Dâmaso Borges Gago (suplente PSD), Ana 

Isabela da Palma Gordinho Almeida Ramos (PS), Adriano Duarte de Horta e Nogueira 

Ferrão (PSD), Fernando Vieira Vitória Cabrita (PS), José Manuel Guerreiro Vila-Nova 

(suplente PSD), Pedro Ricardo Pires Coelho (PS), Vítor José Correia Maria Vieira 

(PSD), Miguel Ângelo Rodrigues Pinheiro (BE), Maria Emilia Bexiga Santos Rodrigues 

Sousa (PS), Renato José Martins Miguel Pimenta (CDU), Francisco Manuel Fernandes 

Guerreiro (PSD), Leonardo Manuel Teixeira Paço (PS), Helena Maria Palhota Dias 

Simões (PSD), Vera Lúcia Hilário Belchior (PAN), Gaspar Manuel Rocha Meirinho 

(PSD), Roberto Manuel da Silva Raposo (PS), Rui Miguel de Sousa Serôdio Bernardo 

(PSD), bem como os Presidentes da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água – 

Indaleta Cabrita, da Guia – Dinis Nascimento e os Secretários da Junta de Freguesia 

de Paderne – João Guerreiro e de Ferreiras – Anacleto Baptista. ------------------------ 

Faltas: Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Ana Cristina Oliveira, Presidente 

da Junta de Freguesia de Ferreiras, Jorge do Carmo e Presidente da Junta de 

Freguesia de Paderne, Miguel Coelho.------------------------------------------------------- 

Substituições: Face aos pedidos de substituição apresentados pelos membros, foi 

verificada a legitimidade e identidade dos elementos imediatamente a seguir na ordem 

da respetiva lista, Elisabete Machado, Carlos Oliveira, Rui Gago, José Vila-Nova, 

Anacleto Baptista e João Cabrita.----------------------------------------------------------- 

Registou-se ainda, a presença do Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Martins 

Rolo e dos Vereadores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Ana Filipa Simões 

Grade dos Santos Pífaro Dinis, Victor de Oliveira Ferraz e Rogério Pires Rodrigues 

Neto. ----------------------------------------------------------------------------------------– 
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Havendo quórum (vinte e cinco presenças), a Segunda Secretária deu início à sessão 

informando que a sessão irá ser gravada e transmitida em direto para o canal 

YouTube.-------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------  

Ivo Laranjo: “Boa noite, a minha primeira intervenção vem no sentido de perceber, se 

for possível, a questão da Praceta da Primavera. Foram lá colocados no mês passado 

postes em frente aos edifícios desses mesmos prédios. Já estão dois danificados e 

houve outro problema que é, as pessoas querem estacionar as viaturas e não 

conseguem estacionar as viaturas. No meu ver, aqueles postes não estão ali a fazer 

nada, porque no fundo estão a velar os postes de luz e não sei porquê que fizeram o 

pedido. Isto, de facto está a deixar algumas pessoas admiradas e chateadas, porque 

aquilo nunca se colocou ali, penso que não há necessidade e se foi colocado foi por 

alguma razão. A minha questão vai no sentido, porquê que foi colocado e qual foi a 

intenção? A minha segunda intervenção é se há ou não há possibilidade, nas escadarias, 

na Igreja Matriz, a colocação de uma rampa para as pessoas com deficiência. Ontem 

tivemos uma celebração eucarística e houve quatro pessoas de cadeiras de rodas que 

tiveram de entrar pela sacristia, a mobilidade naquele espaço é curta. Portanto, acho 

que é necessário colocar ali uma base para que as pessoas possam movimentar-se.”----- 

Presidente da Câmara: “Boa noite, não registei onde são os postes.”---------------------- 

Ivo Laranjo: “Em frente aos edifícios, na Praceta da Primavera.”------------------------- 

Presidente da Câmara: “Tenho de ver isso, já me falaram disso ontem, mas ainda não vi, 

mas vou verificar. Quanto à rampa de acesso à igreja, aqueles três ou quatro degraus 

que era preciso ultrapassar, vamos tratar disso.”------------------------------------------ 

Não havendo mais intervenções por parte do público, nem intervenções no PERIODO 

ANTES DA ORDEM DO DIA, a Segunda Secretária da Mesa, em substituição do 

Presidente da Assembleia deu a palavra ao Primeiro-Secretário para fazer a LEITURA 

RESUMIDA DA CORRESPONDÊNCIA. A correspondência fica acessível a todos os 

digníssimos membros, para consulta, no gabinete da Assembleia Municipal. -------------- 

ORDEM DO DIA 

PONTO UM 

Apreciação e deliberação das atas de 03-10-2019 e 24-10-2019; ------------------------ 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 
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Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou os pontos a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO DA ATA DE 03-10-2019:----------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte (20): Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Fernando Gregório, 

Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, José Vila-Nova, Pedro Coelho, Miguel 

Pinheiro, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Vera 

Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de 

Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e 

Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------- 

A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida sessão. ------------------ 

Não estiveram presentes na referida sessão os membros Vitor Vieira, Helena Simões, 

Carlos Oliveira, Rui Gago e Anacleto Batista, pelo que não votaram ---------------------- 

VOTAÇÃO DA ATA DE 24-10-2019:----------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e um(21): Francisco Oliveira, Carlos Oliveira, Fernando Gregório, 

Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel 

Pinheiro, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena 

Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da 

Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia 

da Guia e Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. --------------------------------- 

A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida sessão. ------------------ 

Não estiveram presentes na referida sessão os membros Elisabete Machado, Rui Gago, 

José Vila-Nova e Anacleto Batista, pelo que não votaram --------------------------------- 

PONTO DOIS 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para “Aquisição de Atualização e 

Manutenção das Aplicações AIRC”, com preço base de 57.083,18€ +IVA;---------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para “Prestação de Serviços de 

assistência Técnica e Manutenção ao Sistema de Gestão de Assiduidade”, com preço 

base de 9.000,00€ + IVA; ------------------------------------------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao Concurso Público para a execução da empreitada de 
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“conclusão do reforço estrutural do túnel de águas pluviais da ribeira de Albufeira, 

pelo valor de 324.451,44€ + IVA; ----------------------------------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 

Pedro Coelho: “Sobre este ponto gostaria de perguntar qual é o ponto de situação da 

empreitada, uma vez que vulgo que passou por esta Assembleia em Maio, foi lançada 

com a previsão de terminar no presente ano. Agora está aqui uma repartição de 

despesa, provavelmente ainda está em curso, mas em que fase estamos? Estamos a 

meio, menos de meio?”------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara: “Esta empreitada não está em curso, está aqui para repartição 

de encargos, é para finalizar uma empreitada que decorreu antigamente. De qualquer 

forma, tenho aqui o Diretor de Departamento que pode explicar melhor essa situação.” 

Diretor de Departamento – Eng.º Paulo Batalha: “Esta empreitada será para concluir 

uma empreitada que não teve conclusão em tempos anteriores e que se encontra 

adjudicada e que irá ser consignada e como estamos em época de chuva terá de ser 

suspensa para ser feita no verão. Se calhar não será a melhor altura para iniciar os 

trabalhos, uma vez que se trata de trabalhos no interior do túnel antigo e que é uma 

zona complicada, em termos de materiais e da sua própria conclusão. Mas está em 

condições de ser iniciada a qualquer momento.”-------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

 



 

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021  

 

9 

PONTO CINCO 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao concurso público com publicação no JOUE para o aluguer 

de máquinas e viaturas com operador ou condutor, pelo valor base de 230.200,00€ + 

IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.-------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: um (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para fornecimento contínuo de britas, 

gravilhas, tout venant, pó de pedra e detritos, pelo preço base de 60.000,00€ + IVA; - 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 
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José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

PONTO SETE 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao concurso público para aquisição de serviços de 

operacionais para as AAAF e outros equipamentos educativos do concelho, até ao 

limite de 40.650,00€ + IVA; ---------------------------------------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

PONTO OITO 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para aquisição de serviços de vigilante e 

assistente de recinto de espetáculos para os eventos de fim de ano no concelho de 

Albufeira, pelo preço base de 12.000,00€ + IVA; ------------------------------------------ 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 
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Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO NOVE 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para “locação de geradores e material de 

apoio para o evento de Fim de Ano”, pelo valor base de 21.000,00€ + IVA;--------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 
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PONTO DEZ 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para aquisição de serviços de limpeza do 

complexo das piscinas municipais e de seis pavilhões, em Albufeira, com o preço base 

de 74.900,00€ + IVA; ----------------------------------------------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: um (01) Renato Pimenta------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO ONZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição do espetáculo do Rouxinol 

Faduncho, no âmbito do evento SOLRIR 2020, pelo valor de 4.990,00€ +IVA; ---------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Gostava de colocar esta questão ao senhor Presidente, 

relativamente a este valor, ele é pago diretamente ao artista? Como é que, 

efetivamente, este ajuste é feito e em que termos é feito o pagamento? Ou seja, se é 

à organização do evento Solrir 2020, ou se o pagamento é feito diretamente ao 

artista? Isto por uma razão muito simples, porque se verifica, em pontos posteriores 

que há a divisão destas despesas, relativamente ao mesmo evento. Não só no que diz 
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respeito ao Solrir, mas também a alguns que já votamos anteriormente para o fim de 

ano. Há aqui uma série de repartição de despesas, e era nesse sentido que, no caso em 

apreço, saber se efetivamente é pago diretamente ou não.”------------------------------- 

Presidente da Câmara: “É pago diretamente ao artista ou à empresa que o representa. 

Neste caso, esta empresa Ana Soares produções, unipessoal, LDA. No outro será outra 

empresa, com certeza. Isto é uma parceria entre a organização do Solrir e a Câmara 

Municipal, enquanto a passagem de ano é um bocado diferente, é apenas a Câmara 

Municipal, evidentemente com algum apoio logístico da APAL, em termos de estadias e 

alimentação e por aí fora.”------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

 

PONTO DOZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição de serviços de aluguer de 2 

manitous multifunções e de 2 plataformas elevatórias articuladas para o evento de 

final de ano, pelo valor de 4.822,00€ + IVA; -----------------------------------------------  

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO TREZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição de serviços de operador de 

máquina multifunções para a montagem e desmontagem das estruturas do evento de 

final de ano, pelo valor de 4.950,00€ + IVA; ----------------------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO CATORZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para locação de 80 metros de barreiras 
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anti pânico com 4 portas para o evento de final de ano 2019/2020, pelo valor de 

5.000,00€ + IVA; --------------------------------------------------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Só para ter uma ideia, não relativamente a este ponto, mas a todos 

os pontos que têm a ver com o fim de ano, se o senhor Presidente nos pudesse dar uma 

ideia qual é o valor total, considerando todas estas parcelas. Fiz uma soma, mas penso 

que ainda há outros valores que possam estar em causa, só para termos uma ideia do 

montante global para o fim de ano.”--------------------------------------------------------- 

Adriano Ferrão: “Só queria perceber se era o fim de ano como o senhor deputado disse 

ou se é só o Solrir? Porque este ponto está mais virado para o Solrir, eu percebi o 

somatório do acumulado, fim de ano, Solrir e tudo.”--------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “É o ponto catorze que estamos a votar e eu presumo que este 

ponto catorze é de final do ano. O Solrir era uma outra questão que já percebemos que 

tem a ver com a parceria, mas este ponto catorze tem a ver com o final de ano.”-------- 

Presidente da Câmara: “Em termos globais, o grande final de ano são três aspetos, que 

é o final do ano, propriamente dito, na Praça dos Pescadores, é o Solrir e é o Paderne 

Medieval, isto tudo engloba o pacote de final de ano. Evidentemente que cada coisa é 

no seu sítio, Solrir é a tal parceria, o final do ano, vou apurar esses valores todos e o 

Paderne Medieval é uma questão à parte, mas no entanto tudo se engloba no final do 

ano. Aqui não tenho esses valores somados, esses pormenores das barreiras de 

segurança, mais quatro mil aqui, mais cinco mil ali, será ainda algum valor, mas depois 

comunico quando tiver isso apurado.”------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 
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Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO QUINZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição do espetáculo do Nilton, no 

âmbito do evento SOLRIR 2020, pelo valor de 4.990,00€ + IVA; ------------------------ 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 

Leonardo Paço: “Vejo uma diferença neste ponto em relação ao do Rouxinol Faduncho, 

porque este não trás valor. É para ser assim mesmo?”------------------------------------- 

Adriano Ferrão: “Penso que está no texto, quando se lê estão lá cinco mil. Não está na 

ordem de trabalhos mas está no texto.”---------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “É o que está na documentação, é quatro mil novecentos e 

noventa, mais iva, é o que está no impresso do ajuste direto.”----------------------------- 

Leonardo Paço: “A minha pergunta foi mesmo porque nesta deliberação está a dizer o 

preço de um e do outro não está. Obviamente que se formos ao texto conseguimos ver. 

Perguntava o porquê da diferença de um trazer valor e outro não trazer, é essa a 

questão.”------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Por acaso também estava a ver porquê que um tinha valor e o 

outro não tinha, não percebi, mas o valor é o mesmo.”-------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 
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Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.-------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO DEZASSEIS 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para fornecimento de peças e acessórios 

para viaturas das marcas Honda, Iveco, Opel e Fiat, incluindo serviços de reparação e 

manutenção, até ao limite de 96.000,00€ + IVA; ------------------------------------------  

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

PONTO DEZASSETE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente à empreitada de construção de novo bloco para salas de 

aulas e substituição de coberturas na EB2,3 Professora Diamantina Negrão, pelo valor 

de 1.320.633,11€ + IVA; --------------------------------------------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente só um esclarecimento, se me sabe dizer para 

quando está previsto o início das obras e eventualmente a respetiva conclusão.”--------- 
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Presidente da Câmara: “A partir deste momento está em condições de se lançar 

concurso e posteriormente segue os caminhos normais desse mesmo concurso. Isto é a 

primeira fase, depois haverá uma segunda fase que terá de ser preparada, se não 

houver alteração na Lei do Orçamento de Estado, sobre a inclusão do saldo de gerência 

a ser só utilizada a partir de Abril. O senhor deputado está lá na Assembleia, pode ter 

alguma influência nisso.”--------------------------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “É que disse aqui que se trata da autorização de repartição de 

despesa, mas não se fala em concurso. É só para abertura de concurso? Vai ser lançado 

ainda o concurso?”--------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Sim, exatamente, vai ser lançado o concurso. Assim como 

qualquer questão que vem aqui sobre a repartição de despesas, é precisamente por 

isso, é ainda para abrir concurso, ainda não está cabimentado. Todas elas estão mais ou 

menos assim. Às vezes nem é a repartição de encargos, quando se abre concurso num 

determinado ano económico, que é o que acontece e só vai haver despesa no ano 

económico a seguir. Há opiniões diversas sobre isso, mas pelo sim pelo não, porque aqui 

não vai haver uma repartição de encargos, no ano de dois mil e dezanove não vai ter 

encargos nenhuns com este concurso, porque ainda não está aberto. Até que seja 

aberto, depois tem de ir ao Tribunal de Contas, até chegar lá.”-------------------------- 

Francisco Oliveira: “Portanto, o que estamos aqui a falar, em alguns casos o que 

acontece, por isso há pouco o Pedro Coelho ter perguntado, se estaríamos perante uma 

empreitada que já tinha sido iniciada e que, eventualmente não foi terminada durante o 

ano e como tal teria que ser repartida para o ano seguinte. A pergunta aqui era 

também neste sentido, saber exatamente quando. Aqui refere o senhor Presidente que 

é para abertura de concurso, porque o ponto seguinte, que depois iremos discutir, esse 

fala em relação à candidatura, portanto é uma questão completamente diferente.”----- 

Presidente da Câmara: “Sim, são coisas completamente diferentes, ainda não foi 

aberto concurso, vai ser agora, depois segue os trâmites todos normais, e o outro 

ponto a seguir é a candidatura desta mesma obra.”---------------------------------------- 

Adriano Ferrão: “Só uma pergunta para colocar ao senhor Presidente, se já há alguma 

ideia dos edifícios escolares que têm estas telhas de fibrocimento no município. Porque 

este é o caso da Diamantina Negrão, mas há outras escolas e se as outras escolas já se 

sabe se têm este tipo de cobertura de fibrocimento. Se isto foi mais ou menos 

levantado e se serão sujeitas também a uma empreitada deste género.”----------------- 
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Presidente da Câmara: “Se se recordam, o município de Albufeira provavelmente foi o 

primeiro de tomar a iniciativa de levantar o amianto dos edifícios escolares. Quando se 

iniciou esse processo foi talvez há onze ou doze anos, não posso agora precisar, nas 

escolas do primeiro ciclo, foram retiradas todas nessa altura. Quando tomei essa 

iniciativa praticamente ainda não se falava, posteriormente recebemos as escolas do 

segundo e terceiro ciclo, algumas já estão tiradas e falta apenas esta. Penso que não 

há mais nenhuma escola com vestígios disto, pelo menos pelo que me parece. O 

Engenheiro Valdemar está aqui, poderá confirmar se existe mais algum, e se se 

lembrar do ano em que se começou a tirar isto.”------------------------------------------- 

Chefe de Divisão – Engenheiro Valdemar Cabrita: “Efetivamente começamos a tirar 

amianto das escolas primárias antes de dois mil e dez, também não me recordo 

exatamente se foi ou em dois mil e nove. Tiramos de uma série de escolas, 

presentemente a Diamantina Negrão é uma das últimas com grande quantidade, temos 

ainda algum, na Martim Fernandes, que há anos tiramos os telheiros que estavam em 

fibrocimento, tiramos todo aquele material que estava mais em contacto com os alunos, 

mas efetivamente ainda existe alguma coisa nas coberturas. Temos uma intervenção 

para a Francisco Cabrita. Entretanto, o Instituto Ricardo Jorge, há alguns anos veio 

fazer um levantamento das situações em que existia amianto e, na altura não 

entenderam que houvesse alguma situação que oferecesse perigo para a saúde pública. 

É uma situação que, o município, ou o Ministério da Educação, no caso das EB2,3, 

devemos acabar de substituir todo o amianto em breve. Mas efetivamente, ainda não é 

com esta obra que ele será todo substituído.”---------------------------------------------- 

Adriano Ferrão: “Já agora aproveito para saber se esse esforço virá a ser também, 

mais tarde a atingir as escolas secundárias do concelho. Pois algumas delas antes 

também tinham este fibrocimento, agora não sei se ainda têm, embora não sejam 

tuteladas pela Câmara, mas sim pelo Ministério.”------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “A questão deve ser colocada ao Ministério da Educação, uma 

vez que temos duas escolas que não são da nossa responsabilidade. Mas por aquilo que 

conheço, a escola básica e secundária, provavelmente, quase cem por cento de certeza, 

não terá amianto. É uma construção relativamente nova, recente, penso que não terá. A 

secundária apenas terá no cimo dos blocos, ou não, não temos contacto visual, só pelo 

ar é que se vê. Também já tiramos do quartel dos Bombeiros, que tinha imenso e foi 

todo retirado. É como o engenheiro Valdemar disse, no verão a ver se tira o resto do 
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que há aí. E vamos ver o que é que há para não ficar absolutamente nada. Por acaso até 

pensava que a Diamantina Negrão já não tinha nada e agora apareceu-me isto. Tudo o 

que houver, no fim de verão terá de estar tudo tirado.”-----------------------------------

Não mais havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

PONTO DEZOITO 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente à candidatura “Remodelação, Modernização e Ampliação da 

Escola EB2,3 Professora Diamantina Negrão”, no âmbito do Aviso ALG-73-2016-01- 

Investimentos em Infraestruturas de Educação; ------------------------------------------ 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 

Pedro Coelho: “Senhor presidente, sobre este ponto gostaria que pudesse esclarecer, 

quanto ao âmbito da candidatura, nomeadamente às duas fases. A escola vai ter duas 

intervenções, duas fases, se a candidatura poderá contemplar também essa segunda 

fase, ou se é só para esta? E, nessa lógica de explicação nesse esclarecimento, se 

podia esclarecer qual foi a génese da divisão das fases, porquê que houve a divisão das 

fases em duas obras? Porquê que foram feitas dessa forma?”---------------------------- 

Presidente da Câmara: “Relativamente a esta candidatura, por aquilo que estou a ver, 

devia conter ambas as fases, não estou aqui a ver os valores, mas penso que sim. A 

questão de repartição em duas fases foi a única possibilidade de em termos 
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orçamentais cabimentarem esta verba já, para antecipar algum tempo, para se 

começar a obra mais cedo, senão só com a aprovação do saldo em conta de gerência em 

Abril é que seria possível lançar a obra toda e isso seria quase impossível depois em 

Setembro, assim a segunda fase fica guardada para essa altura.”------------------------

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Ausências: uma (01) Vera Belchior. --------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Gaspar Meirinho, 

Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia 

de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.---------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------- 

PONTO DEZANOVE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente à Candidatura “Remodelação e ampliação da escola EB1 de 

Fontainhas” no âmbito do Aviso ALG-73-2016-01 - Investimentos em Infraestruturas 

de Educação; --------------------------------------------------------------------------------- 
A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Ausências: uma (01) Vera Belchior. --------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 
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José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Gaspar Meirinho, 

Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia 

de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.---------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------- 

PONTO VINTE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao procedimento para atribuição de renovações a bolsas de 

estudo do ensino superior para o ano letivo de 2019/2020; ------------------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E UM 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao ajuste direto para “Prestação de Serviços de Recolha, 

Transporte de Resíduos Urbanos, Limpeza e Serviços Auxiliares, no Municípios de 

Albufeira, pelo valor total de 737.500,00€ + IVA; ---------------------------------------- 
A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 
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Francisco Oliveira: “Relativamente a esta questão, o que temos vindo a verificar é que 

o concurso não está finalizado, há a questão da impugnação e naturalmente como 

tínhamos avisado anteriormente, teria sido de uma boa gestão o concurso ter sido 

iniciado muito anteriormente. O que é que isto levanta? Levanta a que neste momento 

não há investimento em termos de equipamento, uma vez que não há adjudicação total, 

portanto o serviço está a ser prestado com o equipamento antigo. Não há confirmação 

da entidade adjudicada ser confirmada como a entidade que vai prestar o serviço 

durante o prazo do contrato, para além da questão fundamental que sempre 

entendemos que não seria este o melhor modelo para este tipo de prestação de 

serviços. Nesse sentido, fazendo uma ressalva, não querendo obstaculizar a que a 

cidade tenha a sua limpeza e possam eventualmente, como já aconteceu, vir dizer que o 

Partido Socialista poderia estar contra isto, vamos abstermo-nos relativamente a esta 

votação, por entendermos, primeiro que a forma como foi conduzido não foi a mais 

correta e que neste momento, está sem dúvida alguma a prejudicar o concelho, até por 

via dos valores que efetivamente estão a ser despendidos e que poderiam muito bem, 

por via, quer de outro modelo, quer mesmo da adjudicação ter sido feita em tempo útil, 

providenciar que o município não tivesse estas despesas acrescidas. Nesse sentido a 

bancada do Partido Socialista irá votar em abstenção.”------------------------------------ 

Presidente da Câmara: “Não tenho muito a responder, pelo que me foi informado, sei 

que em Janeiro vai haver uma sessão de tribunal onde irá provavelmente ser discutido 

este assunto, ou não, depende muitas vezes daquilo que são os requerimentos 

apresentados pelas partes, esperando que se decida nesse dia. Se se decidir ótimo, 

ainda que possa haver recursos, é assim mesmo, temos esta justiça extremamente 

morosa. Uma questão de modelo diferente, podíamos ter vários modelos, isto foi uma 

opção, não digo que é a melhor ou a pior, no entanto, se não houvesse este tipo de 

situações já isto estava em andamento há muito tempo. Havendo, temos de nos 

conjugar com aquilo que o Tribunal vier a decidir e vier a sentenciar, esperando que 

rapidamente as coisas se resolvam. Mas desde Abril, sendo uma situação 

extremamente urgente, que é a limpeza urbana, que está no Tribunal de Loulé. Já tinha 

muito tempo para ter sido resolvido, pensava que demorava muito menos tempo, uma 

vez que é um assunto urgente. Não pode acontecer que se passe um único dia sem ser 

recolhido os resíduos sólidos. Mas essa situação da justiça estar assim ou não, ninguém 

fala. Está tudo a caminhar bem, a funcionar bem é isso que interessa. O modelo pode 



 

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021  

 

24 

não ser o melhor, também não digo que seja, o ótimo é inimigo do bom, vamos esperar 

que isto se resolva o mais depressa possível.”---------------------------------------------- 

Pedro Coelho: “Obviamente que o ótimo é inimigo do bom, e aqui, perante os prazos que 

tínhamos o caminho foi inevitavelmente este, mas é por isso que temos 

recorrentemente trazido este assunto à discussão e acho que não devemos deixar de o 

fazer porque, o Presidente disse há pouco que não esperava que a justiça demorasse 

tanto tempo. É espectável, neste caso, como em muitos outros equivalentes, quando 

estamos a falar de um contrato à volta de quarenta milhões de euros e esses valores 

são de maior concurso a nível nacional deste domínio. Era normal que o litígio 

aparecesse e que ficasse bem vincado neste procedimento contratual. Por isso é que a 

questão do outsourcing, nestes serviços é de um risco muito elevado e por isso é que 

muitas entidades estão, exatamente a reforçar os seus bens internos, cm os vários 

modelos que consideram que sejam mais flexíveis e eficazes, que neste caso para 

trabalhos já complexos já estaremos a falar de empresas municipais, como aqui já foi 

discutido e é isso que está a vincar a nível nacional. Continuar a insistir neste modelo, 

que começamos em dois mil e um, dois ou três, não consigo precisar ao certo quando é 

que o ACE iniciou funções em Albufeira, não me parece ser a melhor opção. Esse 

modelo foi testado nessa altura, não correu muito bem, e está-se a intentar novamente 

num concurso de oito anos, sobre o mesmo modelo. Está aqui à vista as limitações do 

mesmo.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, uma das questões ou dos vários argumentos 

apresentados pela empresa que recorreu desta decisão tem a ver com o caderno de 

encargos não definir alguns critérios e em algumas situações o critério não estar 

efetivamente definido em condições. Portanto, existir uma situação destas, de haver 

uma falha do próprio caderno de encargos, ou nos critérios definidos, podemos estar 

perante uma situação da anulação do concurso e voltarmos, outra vez, à estaca zero. 

Reafirmo, naturalmente, como o senhor Presidente disse e concordo, uma cidade como 

Albufeira não pode estar numa situação em que um dia não haja a recolha do lixo, 

portanto não está em causa. A verdade é que, sabendo nós que este tipo de concurso e 

agora pegando no que o Pedro disse, são concursos de grande monta, há sempre, desde 

que concorra mais do que um, há sempre a hipótese de impugnação relativamente a 

estas situações, por isso mesmo termos alertado para a necessidade de o mesmo ter 
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ocorrido com algum tempo mais, para permitir que estas situações, ao ocorrerem, 

pudessem vir ainda dentro do prazo, para puder ser adjudicado em condições.”--------- 

Presidente da Câmara: “São opiniões, é o que temos. Temos de esperar que isto se 

resolva no mais curto espaço de tempo, como já disse há pouco.”-------------------------   

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: treze (13) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Ana Ramos, Fernando 

Cabrita, Pedro Coelho, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato Pimenta, Leonardo Paço,  

Roberto Raposo,  Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de 

Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras ----------------- 

Votos a favor: doze (12) Elisabete Machado, Carlos Oliveira, Rui Gago, Adriano Ferrão, 

José Vila-Nova, Vítor Vieira, Francisco Guerreiro, Helena Simões, Vera Belchior, 

Gaspar Meirinho, Rui Bernardo e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água.-------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E DOIS 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao Concurso Público com publicação no JOUE para aquisição 

de serviços de vigilância e segurança humana, em vários locais, equipamentos e eventos 

do município de Albufeira, pelo valor base de 242.030,00€ + IVA; ----------------------- 
A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Pela leitura que fiz do documento, para além das escadas rolantes 

e de uma série de outras áreas e edifícios da Câmara Municipal, para a qual se 

pretende agora a contratação deste tipo de serviços, verifiquei também que, já incluía, 

não sei se estarei errado, serviços de vigilância relativamente ao próximo ano, não este 

fim de ano, mas ao próximo fim de ano. Era só um esclarecimento, relativamente à 

necessidade de, se nós não temos vigilantes, ou pelo menos no que diz respeito à 

entrada da Câmara Municipal e dos edifícios da Câmara Municipal, existem alguns 

vigilantes. Serão dispensados? Serão mantidos? Como surge esta situação?”------------ 
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Presidente da Câmara:” Dispensados não são, não vamos despedir ninguém, mas serão 

estruturados e serão colocados noutros sítios. Inclusivamente há um ou dois que 

concorreram á mobilidade interna, isso irá ser feito, esse acerto e provavelmente 

outras situações que possam surgir. Isto é até um determinado limite, vai surgindo, 

tipo conta corrente, o facto de estar já no final do ano, porque em dois mil e vinte, os 

dois últimos dias do ano ainda são de dois mil e vinte, por isso mesmo aparece isso.”----

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: um (01) Renato Pimenta------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e três (23) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos Oliveira, 

Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, José Vila-

Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, 

Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, 

Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta 

de Freguesia da Guia, Secretário da Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da 

Junta de Freguesia de Ferreiras.--------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------- 

Renato Pimenta lê e apresenta declaração de voto referente aos pontos dez e vinte e 

dois. (Doc. n.º 1 anexo a esta ata)------------------------------------------------------------ 

PONTO VINTE E TRÊS 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização de 

repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, referente ao Concurso Público com publicação no JOUE para aquisição 

de equipamento informático, pelo valor base de 338.300,00€ + IVA; -------------------- 

A Segunda Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia 

apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Segunda 

Secretária da Mesa, em substituição do Presidente da Assembleia colocou o ponto a 

votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------- 
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Votos a favor: vinte e cinco (25) Elisabete Machado, Francisco Oliveira, Carlos 

Oliveira, Fernando Gregório, Rui Gago, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, 

José Vila-Nova, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Emilia Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Secretário da 

Junta de Freguesia de Paderne e Secretário da Junta de Freguesia de Ferreiras.------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 

Antes de encerrar a sessão, foram aprovadas, por unanimidade, as minutas das 

deliberações tomadas na Assembleia.------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, a segunda secretária em substituição do 

Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, cerca das 20:30 horas, de que 

foi lavrada ata que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da Lei. --------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Albufeira, 2 de Dezembro de 2019 -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA ___________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pela PRIMEIRA SECRETÁRIA_________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pela SEGUNDA SECRETÁRIA_______________________________________ 
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