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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA 

REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019 

Ata n.º 36 

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

Assembleia Municipal de Albufeira, pelas 19:35 horas, no Salão Nobre do Edifício dos 

Paços do Concelho, por convocatória de seis de Dezembro, aditamento de onze de 

Dezembro e 2.º aditamento de treze de Dezembro, sendo a Mesa Composta por:-------  

Presidente da Assembleia Municipal: Paulo Alexandre Figueiredo Freitas; ---------------  

Primeira Secretária: Helena Maria Palhota Dias Simões; ---------------------------------- 

Segunda Secretária: Maria Emília Bexiga Santos Rodrigues Sousa;----------------------- 

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

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

aprovação da 6.ª Revisão das Grandes Opções do Plano 2019-2022;----------------------  

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

aprovação da 6.ª Revisão do Orçamento para o ano de 2019;------------------------------  

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

autorização da Transferência para o Ano de 2020 dos Saldos dos Compromissos 

Existente à data de 31 de Dezembro de 2019; --------------------------------------------- 

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 empreitada 

de “Reparação de Roturas em Condutas e Ramais da Rede de Abastecimento de Água 

do Concelho de Albufeira”, pelo valor de 206.829,00€ + 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 ajuste direto para “ Aquisição de 

Serviços de Limpeza, no âmbito do evento – Paderne Medieval”, pelo valor de 

4.925,00€ +IVA; ----------------------------------------------------------------------------- 

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 ao ajuste direto para “Aquisição de 15 

Momentos de Animação com Fogo – Malabares, no Âmbito do Evento Paderne 

Medieval”, pelo valor de 750,00€; ---------------------------------------------------------- 

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 ajuste direto para ”Aquisição de 

Serviços de Plataforma Eletrónica de Contratação Pública, em Regime de Application 

Service Provider”, pelo valor de 1.000,00€ + IVA; ----------------------------------------- 
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PONTO OITO: 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 à consulta prévia para “Fornecimento 

Contínuo de Material de Higiene e Limpeza para o ano de 2020”, pelo valor de 

73.000,00€ +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 “Serviço de Operação 

de Postos Públicos de Carregamento de Veículos Elétricos do Concelho de Albufeira”, 

pelo valor de 41.000,00€, + IVA; ------------------------------------------------------------ 

PONTO DEZ: 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 Medições Acústicas”, pelo valor de 19.900,00€ + 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 à consulta prévia para “Elaboração do 

Projeto de Execução da Requalificação da EM 526 desde a Rotunda da Balaia até ao 

Limite do Concelho de Loulé/Ponte Barão”, pelo valor de 50.000,00€ + 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 “Conceção/Produção e 

Aplicação de Material Promocional nas Piscinas Municipais de Albufeira”, pelo valor de 

19.985,00€ + IVA;---------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TREZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Vereadora Cláudia 

Guedelha, 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 

“Desinfeção e Desincrustação de Reservatórios e Estações Elevatórias de Água de 

Abastecimento do Concelho de Albufeira”, pelo valor de 10.000,00€ + IVA;------------- 

PONTO CATORZE: 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 à consulta prévia para 

“Fornecimento e Instalação de Dois Compressores”, pelo valor de 22.000,00€ +IVA;--- 

PONTO QUINZE: 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 da Marca Volvo, Incluindo Serviços de Reparação e 

Manutenção”, pelo valor de 20.000,00€ + IVA;--------------------------------------------- 
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PONTO DEZASSEIS: 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 

“Elaboração de Projetos de Especialidades para Remodelação e Ampliação das 

Instalações de Apoio do Complexo Desportivo de Paderne e Construção de Edifícios de 

Habitação na Rua Samora Barros, pelo valor de 74.850,00€ + IVA;----------------------- 

PONTO DEZASSETE: 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 “Aquisição de Serviço de 

Implementação do Dispositivo de Segurança à Autoridade Marítima Nacional – 

Capitania Porto de Portimão – Delegação Marítima de Albufeira, pelo valor de 

6.152,64€;------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZOITO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Vice-Presidente, 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 “Aquisição de Serviço de Implementação 

do Dispositivo de Segurança à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Albufeira”, pelo valor de 10.520,00€ + IVA;------------------------------------------------ 

PONTO DEZANOVE: 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 “Aquisição do Serviço de 

Implementação do Dispositivo de Segurança à Cruz Vermelha Portuguesa”, pelo valor 

de 20.962,00€;------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE: 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 “Aquisição do Serviço de Implementação 

do Dispositivo Integrado no Plano de Coordenação do Fim de Ano 2019/2020 à ANSA – 

Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira”, pelo valor de 1.450,00€ + IVA;---- 

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 contrato de parceria com o Instituto 

Lusíada da Cultura, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e os municípios do 

Algarve, com vista à criação do Museu Zer0;----------------------------------------------- 

PONTO VINTE E DOIS: Tomada de conhecimento do relatório sobre Informação 

Económico-Financeira do Município, respeitante a 30 de Junho de 2018 e a 31 de 

Dezembro de 2018;--------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E TRÊS: Tomada de conhecimento da proposta de esclarecimento de 

dúvidas na interpretação e na aplicação das disposições do Regulamento das Atividades 
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de Comércio a Retalho e Restauração e Bebidas não Sedentários do Município de 

Albufeira, relativamente à Admissão de Colaboradores;----------------------------------- 

PONTO VINTE E QUATRO: Tomada de conhecimento da proposta de esclarecimento 

de dúvidas e omissões na interpretação e na aplicação das disposições do Regulamento 

das Atividades de Comércio a Retalho e Restauração e Bebidas não Sedentários do 

Município de Albufeira, relativamente à questão dos Horários;--------------------------- 

PONTO VINTE E CINCO: Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, em 

representação de todas as freguesias deste Município, para integrar no Conselho 

Municipal de Educação;----------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E 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 ao ajuste direto para 

“Prestação de Serviços de Transportes Urbanos de Albufeira – Serviço Giro – Linhas 

Verde, Azul, Vermelha e Vermelha 2”, pelo valor de 696.492,00€ + IVA.----------------- 

PRESENÇAS: Paulo Alexandre Figueiredo Freitas (PSD), Francisco José Pereira de 

Oliveira (PS), José Manuel Guerreiro Vila Nova (PSD), Fernando Manuel de Sousa 

Gregório (PS), João Alexandre Sequeira Jorge da Silva (PSD), Ana Isabela da Palma 

Gordinho Almeida Ramos (PS), Adriano Duarte de Horta e Nogueira Ferrão (PSD), 

Fernando Vieira Vitória Cabrita (PS), Ana Luisa Simões Sousa (PSD), Pedro Ricardo 

Pires Coelho (PS), Vítor José Correia Maria Vieira (PSD), Miguel Ângelo Rodrigues 

Pinheiro (BE), Maria Emília 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), Isabel Maria Louzeiro 

Machadinho (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, de Ferreiras – 

Jorge do Carmo, da Guia – Dinis Nascimento e o Secretário da Junta de Freguesia de 

Paderne – João Guerreiro. ------------------------------------------------------------------- 

Faltas: Maria Eugénia Baptista, Ana Cristina Oliveira, Vera Belchior 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, José Vila Nova, Ana Luisa Simões, Isabel Machadinho e João 

Guerreiro.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Rolo e dos Vereadores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira 
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Ferraz, Rogério Pires Rodrigues Neto, Sara Luisa Ascenção Marques Carvela Serra e 

Cláudia Cristina Dias Guedelha. ------------------------------------------------------------- 

Havendo quórum (vinte e cinco presenças), o Presidente da Assembleia deu início à 

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

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

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

Não havendo mais intervenções por parte do público, o Presidente da Assembleia deu 

início ao Período Antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------- 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------- 

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

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, relativamente à questão colocada na última ou 

numa das últimas Assembleias Municipais era conseguir confirmar o valor global 

relativamente à Passagem de Ano. O Sr. Presidente na altura não tinha os dados, disse 

que iria confirmar e saber efetivamente qual o valor do montante global 

correspondente pelo menos aos três grandes eventos, que seja Paderne Medieval, seja 

o Solrir e a própria Passagem de Ano”. ------------------------------------------------ 

Pedro Coelho: “Boa noite a todos. Senhor Presidente, julgo que há duas Assembleias 

passadas, onde elogiei o Halloween como decorreu e aflorei como é que iriam ser 

efetuadas atividades de Natal deste ano, o Senhor Presidente referiu que iriam 

decorrer na baixa de Albufeira algumas iniciativas e que levariam à dinamização da 

mesma. Até ao momento não tive conhecimento de nenhuma e não participei nenhuma. 

A pergunta é: Para além da iluminação que essa é visível o que é que será efetuado a 

nível de dinamização da baixa em termos que leve a uma dinâmica económica superior 

existente neste período do ano”. ------------------------------------------------------------ 

Francisco Guerreiro: “Boa noite a todos. A minha pergunta é muito simples e também é 

simples de responder. Só queria saber o porquê? O porquê, que isto há anos desta 

parte as Assembleias nunca foram realizadas à Segunda-feira e agora de algum tempo 

para cá começaram a ser realizadas à Segunda-feira. Bom, isto a Segunda-feira é dia 

de sapateiro e se calhar, para mim não me faz muito jeito à Segunda-feira mas enfim, 

os meus compromissos também me levam a ter que vir. Só queria saber isso. Porquê? 

Porque poderá haver qualquer coisa por detrás disso que eu não saiba. Não estou 

contra nada é preciso vermos isso, mas à qualquer coisa que está aqui atravessado que 

eu gostaria de saber, é verdade. Muito obrigado”. ----------------------------------------- 
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Presidente da Câmara: “Boa noite a todos. Primeiro de tudo a resposta ao Francisco 

Oliveira, os dados valores por alto sem ter aqui descriminação ainda, são à volta de 

seiscentos mil euros, com tudo. Os três eventos, Passagem do Ano, Paderne Medieval e 

Solrir. Mas eu pedi isto pormenorizado. Relativamente à questão da baixa e dos 

eventos a realizar na baixa, esteve em princípio a hipótese. O Halloween veio numa 

altura também diferente e é uma situação que já está há três anos esta parte tem sido 

feito, já está criar referência naquela parte que é apenas um dia. Quando nós estamos 

a pensar em, temos aqui dois eventos, tivemos um Mercadinho de Natal que foi no EMA 

e ainda bem que foi, que choveu no segundo dia uns pinguitos de água, não foi muito 

mas choveu qualquer coisa e certamente as pessoas não iria porque é difícil a questão 

do estacionamento, mas isso, penso eu que com outro tipo de atividades se resolverá. 

Relativamente à questão aqui dos miúdos, aqui do Snowland é porque são muitos dias e 

isso aqui está muito mais fácil. Nós temos de encontrar, e a partir de Janeiro quero 

começar a fazer esse tipo de reuniões mesmo com os próprios comerciantes e 

residentes, com o pessoal efetivo de encontrar algum conjunto de ações a realizar na 

baixa durante o ano. Ainda há pouco tempo lá organizamos a comemoração dos 

quinhentos anos da morte de Leonardo Da Vinci, um dia. Em três dias tivemos lá, salvo 

erro foi três dias, o conjunto de Estátuas vivas também na baixa, houve o Halloween, 

portanto há aqui um conjunto de atividades que foram organizados na baixa e durante 

o verão como sabe temos lá, mas isso o verão temos mais nessa altura. Portanto há que 

para o ano arranjar um conjunto de atividades logo a partir de Janeiro que se possam, 

que tenham cabimento e tenham funcionalidade para ser lá em baixo. É preciso ter as 

caraterísticas para o efeito, estamos atentos a isso com certeza”. -------------------

Presidente da Assembleia: “Isto é quase uma resposta à “Lá Pólice”. Foi marcada à 

segunda-feira, porque eu marquei. Tem a ver com a organização da agenda”. ------------ 

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, falou aqui num valor de seiscentos mil euros 

que seria. Eu fiz umas contas também por alto desconhecendo todas as verbas que 

estão aqui incluídas e os itens que estão incluídos e fico com a ideia que no mínimo será 

o dobro, mas aguardarei pelos números finais”. ----------------------------------------- 

Pedro Coelho: “ Senhor Presidente, colocou essa questão do estacionamento que é uma 

questão que temos vindo aqui a discutir há algumas Assembleias, mais uma vez 

verifica-se algum défice por estes eventos de crise mais residencial que era isso que 

estávamos aqui a abordar, levar as pessoas de Albufeira à baixa. Mas não deixaria de 
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fazer a questão, porque também já há algumas Assembleias que se discute e o Senhor 

Presidente ficou de avaliar melhor a solução a dar, a questão do P5. Os incumprimentos 

que existem e a solução a dar àquela concessão, provavelmente o melhor caminho seria 

resgatá-la”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Relativamente ao valor nem vou discutir, pois não é tanto mais 

ou menos. É à volta de seiscentos mil, mais número menos número, mas números nunca 

passando os cem mais para cima ou pra baixo de certeza absoluta. Mas depois 

esclareceremos isso que amanhã vou pedir isso em pormenor que é para também 

perceber isso bem. Relativamente à questão do estacionamento do P6 está tudo em 

conjunto uma coisa com a outra. Está o P5, está o P6, está o parque de estacionamento 

à superfície. A exploração daqueles parques foi entregue àquela empresa, uma empresa 

chamada “Círculo Digital”, por via da construção do P6. Porque, como sabem e quem não 

sabe recordo, que o P6 estava nem construção, em meio construção ou ainda nem tinha 

começado, tinham só salvo erro feito as sondagens no terreno e a empresa “Habipro” 

faliu, abandonou, claro deixou a obra inacabada. E houve um concurso então onde foi 

introduzido a questão da exploração, da exploração não só daquele mas do P5 e do 

parque da Avenida da Liberdade à superfície. Evidentemente que isso não é, digamos, 

não é uma concessão pura é uma concessão agarrada a qualquer coisa, agarrada à 

construção evidentemente, porque é completamente diferente do P1, do P1 aqui do Pau 

da Bandeira está diferente. Mas relativamente a este P5, P6 e Avenida da Liberdade, 

tenho uma reunião num dia desta semana, dia dezoito ou dezanove, precisamente com 

um elemento do Conselho da Administração da Círculo Digital para tentar perceber 

quais são os valores do negócio de regressão e de resgate da concessão. Vamos ver, ou 

parcialmente ou totalmente, vamos ver, o que viria com certeza melhorar muito, só que 

tudo isto tem de ser dentro da medida do razoável e do racional obviamente, mas está 

isso em equação. Relativamente ao P1 também já reuni e esse há vontade mesmo 

expressa do próprio explorador em transferir a competência para a Câmara Municipal, 

mas como há aquelas questões do POLIS, não está muito bem claro, está quase 

terminado, liquidada quase, portanto quando isso acontecer e esse será mais fácil. Com 

certeza a Assembleia terá de ter uma deliberação sobre isso obviamente, quer um 

quer outro mas está isso já em equação. Já tenho reuniões marcadas, uma delas é 

agora esta semana como disse, vamos ver o que é que dá”. -------------------------------- 



 

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021  

 

8 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros, o Presidente da Assembleia 

deu a palavra à Primeira-Secretária 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 

O Presidente da Assembleia propôs a discussão em conjunto, do ponto um e dois e 

votação em separado, o que foi aprovado por unanimidade. ------------------------------- 

PONTO UM 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da aprovação da 6.ª 

Revisão das Grandes Opções do Plano 2019-2022; ----------------------------------------- 

PONTO DOIS 

Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da aprovação da 6.ª 

Revisão do Orçamento para o ano de 2019; ------------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, relativamente a esta questão, o princípio 

desde logo tem a ver com o facto desde sempre não termos concordado com a 

estratégia do orçamento e portanto estendemos que as opções não seriam as mais 

corretas face à nossa perspetiva. O que acontece aqui de facto é que para além disso 

nós verificamos que neste momento estamos na Sexta Revisão do Orçamento, o que 

denota que de facto os orçamentos são feitos em função de circunstâncias ou de 

circunstancialismo e portanto não há uma previsão quer anual quer mesmo plurianual 

relativamente às Grandes Opções e ao próprio Orçamento do Município. Portanto é 

mais uma demonstração de que estamos aqui a “navegar à bolina” e portanto em função 

das circunstâncias que vão acontecendo. Mais uma vez também se verifica a falta de 

planeamento e é nesse sentido que temos vindo a dar nota e a insistir para que hajam 

planos que permitam efetivamente ter uma noção daquilo que vai ser Albufeira daqui a 

uns anos”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Relativamente às questões que estão aqui nesta revisão, isto é 

uma revisão precisamente para acertar os pormenores, neste caso principalmente 

relativos à questão do Desporto, são situações não de importâncias grandes, 

importâncias relativamente pequenas mas que vem colmatar algumas lacunas das 

questões desportivas. Evidentemente que já se pensou, mas à medida que se pensou 

neste tipo de compras, não para todos os clubes que estão aqui em particular, cada 
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clube tem o seu nome e tem de ter a sua rúbrica com certeza que isso faz dum 

documento que é relativamente pequeno em conteúdo faz um documento relativamente 

grande na forma, daí que não vejo que seja, é uma opção é uma opinião que eu respeito 

perfeitamente. É tão só pequenos acertos no fundo para colmatar a questão não só de 

carrinhas para clubes mas também aqui para equipamentos de postos médicos 

nomeadamente Padernense e do Guia, salvo erro. Sim, do Guia Futebol Clube, são 

situações que vão sendo solicitadas e vamos tendo que introduzir. Se a rúbrica fosse: 

“aquisição de carrinhas para transportes desportivos por parte dos clubes” e não fosse 

mais nada, certamente não havia revisão nenhuma. Mas como as rúbricas têm de ser 

devidamente partilhadas, digamos assim, cada vez que surge um clube diferente já 

temos de fazer uma revisão. Não é apenas com alteração orçamental.” ------------------ 

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, pois relativamente a isto eu não fiz referência 

mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai se abster na votação e apresentará 

depois uma declaração de voto”. (Doc. 1 anexo a esta ata) -------------------------------- 

Adriano Ferrão: “ Boa noite, só quero aqui sublinhar algumas palavras que já foram 

ditas aqui pelo Senhor Presidente da Câmara, que no fim de contas estamos aqui, a 

Câmara está atenta, está atenta, enfim às necessidades que as Coletividades, que as 

Associações deste Concelho vão mostrando e uma delas é esta, é um imperativo para 

muitos destes clubes que estão aqui, a existência de uma carrinha. Muitas vezes, 

alguns têm alguns veículos mas que já estão antigos ou estão a necessitar de outros 

para colmatar algumas dificuldades que têm no transporte. Porque alguns destes 

clubes que estão aqui são reconhecidamente importantes na formação dos jovens e eu 

penso que todos os filiados nestes clubes vão gostar de ver a realidade deste pequeno 

sonho que é estas coletividades terem mais um veículo e cobrirem assim as 

necessidades que têm nos transportes. Os equipamentos médicos são os equipamentos 

médicos, mal fora que nós, pudéssemos também antecipar que seria precisar de 

equipamento médico de certo nível. As coisas vão-se colocando e a Câmara vai estando 

atenta e capaz de resolver. É uma revisão, mais uma”. ------------------------------------- 

Leonardo Paço: “Boa noite a todos, quero aqui só dar mais um alerta. Esta é a sexta, o 

ano passado também houve seis, nesse aspeto estamos em consonância. Digamos que 

estamos a trabalhar com orçamentos bimestrais”. ----------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 
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VOTAÇÃO PONTO UM:------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: um (1) Miguel Pinheiro-------------------------------------------------------- 

Abstenções: doze (12) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Ana Ramos, Fernando 

Cabrita, Pedro Coelho, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, Presidente da 

Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário da Junta de Freguesia de Paderne, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia e Renato Pimenta. -----------------------------

Votos a favor: doze (12): Isabel Machadinho, Paulo Freitas, José Vila Nova, João Silva, 

Adriano Ferrão, Ana Simões, Vitor Vieira, Francisco Guerreiro, Helena Simões, Gaspar 

Meirinho, Rui Bernardo e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

VOTAÇÃO PONTO DOIS:------------------------------------------------------------------ 

Votos contra: um (1) Miguel Pinheiro-------------------------------------------------------- 

Abstenções: doze (12) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Ana Ramos, Fernando 

Cabrita, Pedro Coelho, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, Presidente da 

Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário da Junta de Freguesia de Paderne, 

Presidente da Junta de Freguesia da Guia e Renato Pimenta. -----------------------------

Votos a favor: doze (12): Isabel Machadinho, Paulo Freitas, José Vila Nova, João Silva, 

Adriano Ferrão, Ana Simões, Vitor Vieira, Francisco Guerreiro, Helena Simões, Gaspar 

Meirinho, Rui Bernardo e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  PONTO TRÊS 

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

Transferência para o Ano de 2020 dos Saldos dos Compromissos Existente à data de 

31 de Dezembro de 2019; ------------------------------------------------------------------- 

O 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, suscita-me aqui uma dúvida aquando da leitura do 

documento que é colocada a nossa abstenção, nomeadamente na última frase, na última 

frase que está no último parágrafo. O que vamos apreciar é a transição dos 

compromissos plurianuais de dois mil e dezanove para dois mil e vinte ou caso exista 

rúbrica e valor inscrito em Grandes Opções do Plano a transição para dois mil e vinte 

um também”. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente da Câmara: “Mais nada aqui a observar mas a Doutora Carla Farinha aqui 

presente pode esclarecer melhor. Por aquilo que eu vejo é a transferência de tudo 

aquilo que é compromisso assumido e o saldo a trinta e um de dezembro de dois mil e 

dezanove para o ano de dois mil e vinte. Não é mais do que isto, senão era plurinuidade 

do orçamento”.-------------------------------------------------------------------------------- 

Diretora de Departamento – Carla Farinha: “Pode haver aqui projetos que tenham 

concurso aberto e que em termos de repartição de encargos passe para dois mil e 

vinte e um, e então são essas situações aqui do último parágrafo. Mas que já estão em 

curso, já têm aprovação da Assembleia, já têm tudo, têm contratos, pode haver aqui 

alguma repartição de encargos, ajustamento da repartição de encargos”. --------------- 

Pedro Coelho: “Só para um esclarecimento adicional. Foram os procedimentos já 

abertos e que já vieram a esta Assembleia?” ---------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Só um esclarecimento então, portanto o que se lê aqui no último 

parágrafo é que comporta os valores e que o saldo do compromisso que eventualmente 

venha a ser apurado no ano N possa transitar para o ano N+1 e assim sucessivamente 

para os anos subsequentes. Portanto o que nos estão a pedir e é essa a pergunta que 

farei: é que, este saldo transite não só para dois mil e vinte mas eventualmente para 

dois mil e vinte e um ou dois mil e vinte e dois, portanto há aqui uma autorização já 

para que estes saldos transitem para anos posteriores. Será isso ou virão depois à 

Assembleia requerer a autorização para transitar para posterior?”.----------------------

Diretora de Departamento – Carla Farinha: “São projetos que já vieram à Assembleia, 

estão é consoante o andamento da obra ou coisa assim, portanto haver ali um 

desfasamento em relação à programação inicial”. ----------------------------------------

Presidente da Assembleia: “Se eu bem percebi, ou seja, este saldo que existe vai 

acompanhar a execução do procedimento”. ------------------------------------------------- 

Diretora de Departamento – Carla Farinha: ”Exatamente”.-------------------------------- 

Presidente da Assembleia: “Não estaremos a aprovar outra coisa que não o 

acompanhamento da passagem para essa rúbrica”. ----------------------------------------- 

Diretora de Departamento – Carla Farinha: “E que está de acordo com a GOP, Grande 

Opção do Plano”.------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Assembleia: “ Ou seja, nós já aprovamos a despesa e essa despesa não é 

aumentada, apenas acompanha a execução da obra, do procedimento.”------------------- 

Diretora de Departamento – Carla Farinha: “ Exatamente”. ------------------------------- 
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Presidente da Assembleia: “Do procedimento que já está aberto”.------------------------ 

Francisco Oliveira: “Já entendi a questão. A questão é, que como se diz que é para 

passar para dois mil e vinte, de facto será para dois mil e vinte e um ou dois mil e vinte 

e dois na eventualidade de atrasarem os projetos que já vieram aqui, que já foram 

aprovados e que estão em curso”. ----------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Por causa do N e do N+1. Mas isso é, qualquer procedimento 

plurianual, se fosse sei lá, quinhentos mil em dois mil e dezanove, um milhão em dois mil 

e vinte e dois milhões em dois mil e vinte e um, esse saldo vai-se sempre transferindo”. 

Francisco Oliveira: “Mas normalmente quando vem à Assembleia para serem aprovados, 

já são aprovados com esta repartição. No caso concreto, não foram e portanto estão 

agora a pedir que efetivamente seja aprovado nesse sentido, é só isso. Porque 

inicialmente o que nós vemos aqui na Ordem de Trabalhos é para dois mil e vinte. E 

portanto a rúbrica, o item, o ponto da Ordem de Trabalhos fala em dois mil e vinte mas 

há aqui uma possibilidade de ser arrastado para dois mil e vinte e um conforme 

eventualmente se atrase ou não o projeto. É só o esclarecimento, uma vez que a 

epígrafe do ponto não transcreve exatamente aquilo que está no final”. ----------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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 empreitada de “Reparação de 

Roturas em Condutas e Ramais da Rede de Abastecimento de Água do Concelho de 

Albufeira”, pelo valor de 206.829,00€ + IVA;---------------------------------------------- 
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O 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, pegando neste exemplo, alguns do que acabamos de 

aprovar no ponto três interpreto então que este ponto quatro em dois mil e vinte e um 

já não virá à assembleia uma vez que o procedimento está aberto, se a rúbrica não se 

esgotar em dois mil e vinte em dois mil e vinte e um não virá à Assembleia. Portanto 

esta é a interpretação que faço nesta situação, mas neste ponto em concreto ficou a 

dúvida como também já fiquei em Assembleias anteriores quanto a estes 

procedimentos que relativamente à questão: Se isto é uma nova empreitada que já se 

esgotou de valor semelhante e acho que era semelhante, era de duzentos e um mil o 

valor que já aprovamos e esta duzentos e seis, julgo que é uma nova empreitada. O que 

deduzo que, não sei se estou a dizer de forma correta, que a empreitada de duzentos e 

um mil terminou, esgotou-se o valor, foi completamente executada e agora temos uma 

nova empreitada, mas como estamos no final do ano temos que avançar e há uma 

repartição de despesa entre dois mil e dezanove e dois mil e vinte teremos na 

presença de uma nova empreitada. E se assim é não deixo de concluir que estamos a 

gastar duzentos mil euros ao ano em empreitadas de reparação de roturas, o que é um 

valor ainda significativo e volto à questão sempre de fundo que é se estes valores não 

seriam noutro modelo de administração mais direta, ou seja a partir dos serviços ou a 

partir uma empresa municipal a melhor forma de executar e reabilitar as redes que 

bem necessitamos”. -------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “De facto quando se abre um concurso do mesmo teor do 

anterior com certeza que o outro terminou ou está a terminar, e daí que se abre este 

agora. Mas este agora também não é, tal como o outro, só para condutas é também 

para ramais, condutas e ramais, agora se há outro modelo evidentemente que isto tem 

que colmatar e é para evitar a contratação de pessoal que nós não conseguimos 

contratar. Portanto se conseguisse-mos contratar pessoal para este tipo de 

reparações. Têm sido os nossos serviços a fazê-lo, só que ininterruptamente ou quase 

permanentemente os concursos de pessoal para determinado tipo de profissões ficam 

desertos ou quase desertos, o que dificulta um pouco e então terá de se recorrer a 

este tipo de estratégia ou de modelo de resolução”. --------------------------------------- 
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Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

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 ajuste direto para “ Aquisição de Serviços de Limpeza, 

no âmbito do evento – Paderne Medieval”, pelo valor de 4.925,00€ +IVA; --------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o 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) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Maria Emília Sousa, Renato Pimenta, 

Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, Gaspar 

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

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

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

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 ao ajuste direto para “Aquisição de 15 Momentos de 
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Animação com Fogo – Malabares, no Âmbito do Evento Paderne Medieval”, pelo valor de 

750,00€; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o 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) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Maria Emília Sousa, Renato Pimenta, 

Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, Gaspar 

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

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

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

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

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 ajuste direto para ”Aquisição de Serviços de Plataforma 

Eletrónica de Contratação Pública, em Regime de Application Service Provider”, pelo 

valor de 1.000,00€ + IVA; ------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 
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Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente 

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

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

PONTO OITO 

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 à consulta prévia para “Fornecimento Contínuo de Material 

de Higiene e Limpeza para o ano de 2020”, pelo valor de 73.000,00€ +IVA; ------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

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 “Serviço de Operação de Postos 

Públicos de Carregamento de Veículos Elétricos do Concelho de Albufeira”, pelo valor 

de 41.000,00€, + IVA;------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o 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) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

PONTO DEZ 

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 Medições 

Acústicas”, pelo valor de 19.900,00€ + IVA; ----------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

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 à consulta prévia para “Elaboração do Projeto de Execução 

da Requalificação da EM 526 desde a Rotunda da Balaia até ao Limite do Concelho de 

Loulé/Ponte Barão”, pelo valor de 50.000,00€ + IVA; ------------------------------------- 

O 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: “Senhor Presidente, relativamente a este projeto de execução a 

pergunta que faço é a seguinte: Tenho vindo a verificar, até porque me desloco quase 

todos os dias para aquele local, que já iniciaram as obras pelo menos ali no eixo viário e 

que algumas delas também já estão em curso do outro lado. E portanto fico aqui um 

pouco perplexo quando vejo aqui consulta prévia para elaboração do projeto da 

requalificação da estrada que já está a ser executada. E portanto em linguagem 

popular eu diria “estamos a pôr o carro à frente dos bois”, ou seja, já está a ser 

executada a obra e agora neste momento é que vai haver uma consulta prévia para a 

elaboração do projeto de execução. Estarei enganado? É essa a questão que coloco”. -- 

Presidente da Câmara: “Isto aqui é que falta aqui qualquer, uma questão que é, a dizer 

que é a segunda fase. Agora neste momento só está em obra, estão apenas o 

pavimento, os acessos das passadeiras, as respetivas passadeira com certeza que 

estão na parte do pavimento bem como os muretes que estavam partidos ao longo da 

via. Posteriormente vai ser feito os passeios e a iluminação pública. É a segunda fase, 

só que falta aqui a segunda fase”.---------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

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 “Conceção/Produção e Aplicação de 

Material Promocional nas Piscinas Municipais de Albufeira”, pelo valor de 19.985,00€ + 

IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

PONTO TREZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Vereadora Cláudia Guedelha, 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 “Desinfeção e Desincrustação 

de Reservatórios e Estações Elevatórias de Água de Abastecimento do Concelho de 

Albufeira”, pelo valor de 10.000,00€ + IVA; ----------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

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 à consulta prévia para “Fornecimento e Instalação de Dois 

Compressores”, pelo valor de 22.000,00€ +IVA; ------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

PONTO QUINZE 

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 da Marca Volvo, Incluindo Serviços de Reparação e Manutenção”, pelo 

valor de 20.000,00€ + IVA; ----------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 



 

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021  

 

21 

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

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

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

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

PONTO DEZASSEIS 

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 “Elaboração de Projetos de 

Especialidades para Remodelação e Ampliação das Instalações de Apoio do Complexo 

Desportivo de Paderne e Construção de Edifícios de Habitação na Rua Samora Barros, 

pelo valor de 74.850,00€ + IVA; ------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, aqui a questão é só a verificar que as 

Instalações do Complexo Desportivo de Paderne à partida não terão nada a ver com os 

edifícios de habitação na Rua Samora Barros. E portanto, eu presumo que isto tenha a 

ver com a mesma entidade que esteja a fazer os projetos e portanto que teria sido 

adjudicada à mesma entidade, uma vez que uns têm a ver com Paderne e outros Samora 

Barros presumo que é Albufeira e que tem a ver com edifícios de habitação social”. --- 

Presidente da Câmara: É isso, é o mesmo procedimento para duas questões 

completamente distintas separadas no território geograficamente e até com 

características completamente diferentes. Um é um estádio de futebol, campo de 

jogos e a outro é habitação mas é a mesma entidade. São especialidades de qualquer 

um dos projeto”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 
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Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Rui Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia de 

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

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

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

PONTO DEZASSETE 

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 “Aquisição de Serviço de Implementação do Dispositivo 

de Segurança à Autoridade Marítima Nacional – Capitania Porto de Portimão – 

Delegação Marítima de Albufeira, pelo valor de 6.152,64€; ------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

PONTO DEZOITO 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Vice-Presidente, 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 “Aquisição de Serviço de Implementação do Dispositivo 

de Segurança à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira”, pelo 

valor de 10.520,00€ + IVA; ------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

PONTO DEZANOVE 

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 “Aquisição do Serviço de Implementação do Dispositivo 

de Segurança à Cruz Vermelha Portuguesa”, pelo valor de 20.962,00€; ------------------ 

 O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

PONTO VINTE 

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 “Aquisição do Serviço de Implementação do Dispositivo 

Integrado no Plano de Coordenação do Fim de Ano 2019/2020 à ANSA – Associação de 

Nadadores Salvadores de Albufeira”, pelo valor de 1.450,00€ + IVA; --------------------  
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O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o 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) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Maria Emília Sousa, Renato Pimenta, 

Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, Gaspar 

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

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

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

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

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 contrato de parceria com o Instituto Lusíada da 

Cultura, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e os municípios do Algarve, 

com vista à criação do Museu Zer0; -------------------------------------------------------- 

 O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Miguel Pinheiro: “Era só para perguntar: Qual é o conceito do museu? Pelo que li, falam 

de arte digital mas não concretizam muito nos documentos”.------------------------------ 

Presidente da Câmara: “Por aquilo que eu sei e também não é muito, isto é um assunto 

que é relacionado com a recuperação de um imóvel em Santa Catarina da Fonte do 

Bispo no concelho de Tavira e foi-nos apresentado na AMAL através da Institologia da 

Cultura e que versa precisamente sobre este tema da “Arte Digital”. Tendo em conta 

até o valor que está aqui em causa, nomeadamente a questão da parte interativa dos 

alunos das escolas, poderão ir por lá e fazer visitas de estudo, mas não só visitas de 

estudo apenas passivas mas visitas de estudo ativas. Portanto pensamos que a 

comparticipação anual de três mil e quinhentos euros é uma comparticipação que se 
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adequa precisamente àquilo que é a cultura e aquilo que é um museu inexistente com 

uma área completamente inexistente no distrito e que vem enriquecer a questão da 

cultura Algarvia. De resto também não sei assim muito pormenor sobre isso”. ---------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

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

Votos a favor: vinte e cinco (25) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, 

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

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

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

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

PONTO VINTE E DOIS 

Tomada de conhecimento do relatório sobre Informação Económico-Financeira do 

Município, respeitante a 30 de Junho de 2018 e a 31 de Dezembro de 2018; ------------  

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, eu penso que este ponto vinte e dois que é 

tomada de conhecimento diz respeito a um relatório que deveria ser apresentado até 

ao primeiro semestre de dois mil e dezanove, se não estou em erro. Portanto está aqui 

um pouco atrasado mas era só para fazer esta referência. Mais uma vez a 

documentação que vem, vem com algum atraso”. ------------------------------------------- 

Pedro Coelho: “Senhor Presidente, ainda sobre este ponto precisava de três 

esclarecimentos. O primeiro ponto o primeiro esclarecimento referente ao imobilizado 

ao nível das outras construções e infraestruturas, há aqui uma referência de um 

decréscimo de dois vírgula oito por cento de dois mil e dezassete para dois mil e 

dezoito. Gostaria de tentar perceber qual será a origem do mesmo. Num outro ponto, o 

segundo ponto o Presidente há pouco abordou mas não aprofundou, poderá ser agora a 

oportunidade, sobre a situação de insolvência da Sociedade Polis Albufeira. Continua 
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aqui a ser feita a menção de que está em processo de insolvência, a última vez que 

discutimos este relatório, julgo que foi há uma ano e meio por aí, a situação mantinha-

se. O Presidente disse que iria encetar reuniões para tentar terminar este processo, 

daí que pergunto qual o ponto de situação do mesmo. Obviamente tem implicações a 

nível de infraestruturas e ao nível do parque do estacionamento como há pouco referiu 

e das lojas desse parque de estacionamento que é o P1. E por fim o último ponto, 

referente ao grau de implementação desse novo sistema de contabilidade e se vai 

começar já a funcionar a um de Janeiro de dois mil e vinte. Estas são as questões”. ----

Presidente da Assembleia: “Só antes de passar a palavra ao Senhor Presidente, vou só 

pedir o documento. Pedro Coelho, quem está em insolvência não é a Sociedade Polis é a 

Globalgarve. A Sociedade Polis está em processo de liquidação, só para esclarecer que 

são coisas completamente diferentes mas ainda assim só para fazer esse reparo”. ----- 

Presidente da Câmara: “O facto de vir agora apenas aqui o relatório financeiro 

relativamente ao segundo semestre terá a ver com a sua elaboração e não só, também 

com a auditoria que estão sujeitas as contas em termos de revisão. Relativamente à 

Sociedade Polis é isso mesmo, portanto está em liquidação. Evidentemente que é uma 

situação que não depende apenas da Câmara como já disse várias vezes, tem uma 

Técnica Jurista a tratar deste assunto junto com a Diretora Financeira, a situação não 

tem evoluído muito por responsabilidade um pouco também da parte Administração 

Central, mas penso que está previsto uma reunião, não sei se esta semana se na 

próxima semana para, numa dessas semanas próximas, para que se possa evoluir 

realmente um bocadinho mais nesse ramo. Portanto penso que isso estará bem 

encaminhado para que dentro de pouco tempo se possa dizer finalmente que a 

Sociedade Polis está liquidada e saiam um pouco estas questões aqui destes relatórios 

e precisamente para libertar todas as questões em termos patrimoniais que estão 

apensas a esta sociedade. Não sei se a Doutora Carla terá mais algum esclarecimento a 

dar ou para completar”. ---------------------------------------------------------------------- 

Diretora de Departamento – Carla Farinha: ”Aqui em relação ao imobilizado qual era a 

questão mesmo?” ----------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Coelho: “ A questão é que há um decréscimo na rúbrica dos bens do domínio 

público e na sub-rúbrica outras construções e infraestruturas de dois vírgula oito por 

cento (página seis do relatório anual). Enquanto procura a resposta poderia logo 
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esclarecer aquela questão da implementação do sistema, se vamos mudar de sistema a 

um de Janeiro?” ------------------------------------------------------------------------------ 

Diretora de Departamento – Carla Farinha: “Sim, se não for novamente adiado será 

implementado o novo sistema de MSCAP. Estamos a preparar as coisas nesse sentido”.  

Presidente da Câmara: “Falar que o sistema de contabilidade vai ser adiado novamente, 

não”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Era essa a questão. É que estamos a quinze dias da implementação, 

portanto deve haver informação sobre a possibilidade de começar ou não a um de 

Janeiro. A um de Janeiro não direi mas no princípio de Janeiro”. ------------------------- 

Presidente da Câmara: Há possibilidade senão não também não o dizíamos. Somos 

obrigados temos de o fazer”. ---------------------------------------------------------------

Chefe de Divisão – Marisa Camacho: “Boa noite. Aqui relativamente ao imobilizado, 

decorre da existência de autos de receção definitiva que só nessa altura é que passa 

do imobilizado em curso para o imobilizado corpóreo. O decréscimo, pois isso tem a ver 

com o próprio funcionamento do Município, só não sei aqui, só falando mesmo com os 

serviços do património para ver o porquê. Mas isto não tem de ser obrigatoriamente a 

subir, o município pode ter investido em outras áreas sem ser rúbrica de outras 

construções”. --------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Coelho: “Será uma questão que se pode esclarecer em Assembleias posteriores, 

fica a questão, depois esclarece. Também não vale a pena agora aqui em cima do 

momento, é questão complexa ou de detalhe, não é assim tão detalhe porque é uma 

questão de domínio público mas a explicação é de certeza específica e não se consegue 

assim tão facilmente”. ----------------------------------------------------------------------- 

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

tomada de conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia propôs a discussão em conjunto, do ponto vinte e três e 

ponto vinte e quatro, o que foi aprovado por unanimidade. -------------------------------- 

PONTO VINTE E TRÊS 

Tomada de conhecimento da proposta de esclarecimento de dúvidas na interpretação e 

na aplicação das disposições do Regulamento das Atividades de Comércio a Retalho e 

Restauração e Bebidas não Sedentários do Município de Albufeira, relativamente à 

Admissão de Colaboradores; ---------------------------------------------------------------- 
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PONTO VINTE E QUATRO 

Tomada de conhecimento da proposta de esclarecimento de dúvidas e omissões na 

interpretação e na aplicação das disposições do Regulamento das Atividades de 

Comércio a Retalho e Restauração e Bebidas não Sedentários do Município de 

Albufeira, relativamente à questão dos Horários; ----------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pedro Coelho: “Inscrição quanto ao ponto vinte e quatro a questão dos horários. Este 

comentário reverte já várias intervenções que fizemos aqui ao longo deste período de 

discussão deste regulamento e depois de aplicação. Esta questão dos horários era uma 

questão que devia ter sido esclarecida em sede de regulamento. A comissão que avaliou 

este regulamento, a proposta que depois veio a ser aprovada efetuou várias 

considerações e esta era uma das que estava incluída nesses relatórios. Isto é, os 

horários, o horário de funcionamento era algo que a norma habilitante impunha que 

estivesse presente no regulamento, se essa questão tivesse devidamente inscrita no 

regulamento não estaríamos nesta fase a necessitar deste tipo de esclarecimentos. 

Esta questão devia ter sido clara a nível da regulamentação, a certa altura a 

informação jurídica coloca como uma omissão. Pois, é uma omissão que poderia ter sido 

evitada. Era só isto que eu queria referir sobre este especto, este era um aspeto da 

questão dos horários muito básicos para a questão do funcionamento e que não está 

inscrita no regulamento”. -------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Relativamente a esta questão, estes horários não são os 

horários dos estabelecimentos de bares e snack bares, são da venda ambulante 

digamos assim. A vereadora Cláudia pode dar algum esclarecimento relativamente a 

isto”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vereadora Cláudia: “Boa noite. Relativamente a esta questão, esta proposta de 

esclarecimento vem de encontro, ou melhor, vem responder há necessidade que houve 

de acordo com o que está no regulamento, o horário é muito abrangente e para uma 

questão de organização destas atividades pareceu-nos que seria importante cada um 

afixar um horário com direito a pausa, férias e tudo mais. E por uma questão de 

organização tendo em conta que o horário é alargado por exemplo das dez da manhã à 

meia-noite e tendo em conta que se trata de artesãos e tudo mais, consideramos que 
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cada um deveria apresentar o seu horário de forma a cumprir. E posto isto, como havia 

realmente este vazio no regulamento considerámos acrescentar esta proposta. É 

tudo”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Coelho: “Concordo totalmente com o esclarecimento, parece que é um 

esclarecimento adequado para a prática da venda ambulante. O que eu apenas discordei 

e fiz a observação é que, o teor deste parecer agora devia estar inscrito no 

regulamente e ouve oportunidade para isso. Pena que não foi assim entendido que era 

prioridade”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, foram feitas as 

tomadas de conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E CINCO 

Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, em representação de todas as 

freguesias deste Município, para integrar no Conselho Municipal de Educação; ---------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, há pouco falei com um elemento da bancada do 

PSD e tínhamos uma proposta a fazer, obtivemos resposta e gostaríamos de saber da 

possibilidade. Diz a lei que, de facto, no artigo quinto, número um, alínea d), que tem de 

ser um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia a integrar o Conselho 

Municipal. Por parte dos Presidentes de Junta, que também fazem parte da bancada, 

foi-nos referido todo o interesse em estarem também presentes, portanto, estarem 

incluídos no referido Conselho Municipal. Estive a verificar a lei e a lei permite, 

efetivamente, no artigo quinto, número quatro, que possam ser convidadas 

personalidades para integrar o Conselho Municipal de Educação. Nesse sentido, não 

vemos qualquer problema em um dos propostos, eventualmente ser eleito, com esta 

garantia, de que os restantes Presidentes de Junta possam estar presentes, até 

porque todos os Presidentes de Junta têm na sua freguesia escolas e poderão dar o 

contributo necessário para que o Conselho funcione em perfeitas condições. Nesse 

sentido, gostaríamos de ouvir e ver, se assim não o for apresentaremos nós um 

candidato e irá a votação. Mas achamos que seria desnecessário e que podiam todos 

participar, tendo em consideração que apesar do artigo quinto, número um referir isso, 

o artigo número quatro vem permitir que sejam convidados esses elementos.”----------- 
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Presidente da Assembleia: “Sendo como é, essa menção que vem na lei, mas a verdade 

é esta, tem de haver um eleito, porque depois só esse é que poderá tomar parte nas 

deliberações que for do Conselho Municipal de Educação. Não obstante, de os outros o 

Presidente do Conselho poder convocar e convidar para intervir, mas a Assembleia 

Municipal tem hoje de eleger, se assim o entenderem, um membro efetivo desse 

Conselho, que é o Presidente de Junta que for aqui eleito. Essa eleição tem que ser 

feita, senão não poderá ter participação efetiva, tem de haver sempre um convite. E 

nós não vamos ficar nessa dependência, vamos hoje eleger um Presidente de Junta. A 

Assembleia pode inclusivamente recomendar ao senhor Presidente da Câmara que 

depois faça o convite aos demais Presidentes de Junta, mas aí já está na 

disponibilidade do senhor Presidente da Câmara enquanto Presidente do Conselho 

Municipal da Educação, que o faça.”--------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Estou inteiramente de acordo, uma coisa não pode ficar 

dependente da outra. Na composição formal do Conselho Municipal de Educação consta 

um representante dos Presidentes de Junta de Freguesia eleitos, daí que há um 

Presidente a ser escolhido para estar presente. Quanto às personalidades a convidar 

para fazerem parte desse mesmo Conselho é uma questão a discutir, o princípio não sei 

se está correto, depende da questão que se vier a refletir sobre isso, mas não deixa 

de ser uma hipótese, claro que é. É uma hipótese académica convidar os restantes 

Presidentes de Junta que não for eleito. É uma questão a ver na altura, agora uma 

coisa não tem a ver com a outra, é independente.”----------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Senhor Presidente, a nossa proposta era exatamente esta, nós não 

temos qualquer problema em propor, por exemplo, neste caso concreto a Indaleta, 

como Presidente de Junta, não só da maior freguesia do concelho, como sendo uma 

pessoa ligada à educação, portanto, em perfeitas condições e ser a representante 

formal, por assim dizer e eleita. Agora, gostaríamos era de ter este respaldo, que 

efetivamente os outros elementos das Juntas de Freguesia sejam convidados, para 

efetivamente darem o seu contributo. E é nesse sentido que estamos a fazer a 

proposta, se o Presidente diz-me que vai ver, não nos dá garantia de que assuma este 

compromisso e que efetivamente seja importante para si que estejam presentes. 

Portanto, é essa a questão que gostaríamos de colocar. Como vê, não estamos a colocar 

qualquer dificuldade relativamente à eleição, propomos é que efetivamente as pessoas 

em causa possam ser convidadas.”----------------------------------------------------------- 
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Presidente da Assembleia: “O senhor Presidente pode ser Presidente do Conselho 

Municipal de Educação, mas não manda no Conselho Municipal da Educação, estão lá os 

outros membros efetivos, ele poderá assumir o que for, mas a verdade é que também 

não pode ultrapassar o poder que tem dentro do próprio Conselho. Porque se o convite, 

e dentro do regulamento que for aprovado dentro da gestão do regulamento, o senhor 

Presidente não pode assumir compromissos do qual não tem domínio sobre ele. Mas isso 

dirá o senhor Presidente.”------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Evidentemente que as celebridades a serem escolhidas não são 

por nomeação do Presidente, são por escolha do Conselho. Não me parece lógico que 

haja aqui uma congregação de várias personalidades da mesma característica, 

esquecendo outros tipos de personalidades. Merece mais tempo de reflecção. Não me 

peça uma resposta que poderia nem ser contemplado depois em sede de Conselho. 

Como já disse, uma coisa não tem a ver com outra.”---------------------------------------- 

Francisco Oliveira: “Sendo assim, uma vez que nem o compromisso existe por parte do 

senhor Presidente e percebo perfeitamente que não possa confirmar que 

eventualmente sejam convidados, mas pelo menos fazer a proposta nesse sentido, nós 

iremos propor então, da nossa parte, o Dinis Nascimento para representante da Junta 

de Freguesia.”---------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Assembleia: “A votação é obrigatoriamente por voto secreto, quem 

quiser votar na lista, que será a lista A, também podem fazer um voto nulo. Quem 

quiser manifestar o voto na lista A põe um A, quem não quiser manifestar o voto deixa 

em branco, quem quiser fazer um voto nulo faz um X, um quadrado, o que estou a dizer 

é que o voto tem de ser manifestado.”------------------------------------------------------ 

Adriano Ferrão: ”Depois de ouvir esta bancada, nós chegamos a uma conclusão, que 

penso que é pacífica, de que o candidato apontado pelo PS, nos parece também um bom 

elemento, dado que ele tem um currículo ligado à educação. Não nos parece, por isso, 

contrário a uma posição que nós temos pelo Conselho e pelo bem do município.”---------- 

Presidente da Assembleia: “Voltando a fazer o resumo, a manifestação do voto na 

eleição, temos de lhe dar um nome, se tivéssemos aqui um papel entrava como lista A, 

foi uma proposta verbal, será atribuída de qualquer das maneiras, para a manifestação 

do voto um “A”, para o voto em branco não escrever nada, e o demais, quem tiver 

imaginação, para além disto, será um voto nulo.”-------------------------------------------- 
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Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação, por escrutínio secreto.---------------------------- 

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

LISTA A: dezoito (18) votos; --------------------------------------------------------------- 

VOTOS EM BRANCO: cinco (05) votos; ---------------------------------------------------- 

VOTOS NULOS: dois (02) votos; ----------------------------------------------------------- 

Verificados os resultados, o Presidente da Assembleia declarou eleito o Presidente de 

Junta de Freguesia da Guia, Dinis Nascimento, em representação de todas as 

freguesias deste município, para integrar no Conselho Municipal de Educação.----------- 

PONTO VINTE E 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 ao ajuste direto para “Prestação de Serviços de 

Transportes Urbanos de Albufeira – Serviço Giro – Linhas Verde, Azul, Vermelha e 

Vermelha 2”, pelo valor de 696.492,00€ + IVA; ------------------------------------------- 

 O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara: “Para esclarecer o porquê que pedi ao Presidente da Assembleia 

Municipal para enviar esta questão para vir aqui em adenda e prende-se com o 

seguinte, isto teve um parecer do instituto de mobilidade que apenas chegou dia trinta. 

Posteriormente os técnicos da Câmara Municipal achariam que, como isto é da 

responsabilidade do Presidente da Câmara, a autorização desta despesa, e como só vai 

ter efeitos financeiros em dois mil e vinte, entenderiam que seria necessário haver 

uma remessa à Assembleia Municipal. Quando fui confrontado com isso era quinta ou 

sexta-feira, daí isto estar aqui apenas agora, desde logo peço desculpa, as pessoas da 

Câmara Municipal fazem o melhor possível, mas há lapsos que poderão ser 

ultrapassados. É uma questão de reconhecimento daquilo que aconteceu.”---------------- 

Presidente da Assembleia: “Só para esclarecer que o ponto foi incluído depois da 

consulta de todos os líderes de bancadas, no sentido de aceitar a inclusão, evitando 

também assim a marcação de uma Assembleia Municipal, para tratar este ponto ainda 

este ano, como era urgente.”----------------------------------------------------------------- 
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Francisco Oliveira: “Nós aceitamos, até porque não havia outra hipótese se não aceitar, 

porque não íamos deixar, ou pelo menos não era deixar porque não teremos com 

certeza a capacidade de votar contra nem a vontade de votar contra e de deixar, 

naturalmente, o município sem transporte, não está em causa. O que está em causa é 

que manifestamos a nossa opinião e eventualmente falaremos depois numa declaração 

de voto e que não é só a questão de ter havido um parecer em Outubro deste ano, de 

realmente terminar agora o contrato em trinta e um do doze, mas estar a decorrer um 

concurso internacional, esse sim, para adjudicação dos serviços. Nós falamos nisto em 

Fevereiro ou em Março, mais uma vez, infelizmente temos de repisar esta situação, 

mais uma vez as coisas não são tomadas com tempo e acontece depois estas 

necessidades de urgências, que estaremos cá para ajudar a resolver, mas parece-me 

que já começa a ser uma tradição este tipo de situações que acontecem, ou por lapso, 

ou por atraso, mas de facto, um concurso internacional, tal como aconteceu com os 

lixos, necessita necessariamente de bastante tempo. Infelizmente os tribunais 

administrativos também não funcionam com a ligeireza que deveriam funcionar e 

havendo impugnações sabemos que as coisas andam um bocadinho atrasadas. É nesse 

sentido que, desde já posso afirmar que vamos votar favoravelmente, nem poderíamos 

fazer de outra forma, mas que, naturalmente, apresentaremos uma declaração de voto, 

no sentido que estas situações sejam vistas, sejam analisadas, sejam planeadas com 

tempo, para evitar este afogo que é, a poucos dias da resolução do problema, ele venha 

aqui a correr e que tenha que ser resolvido por ajuste direto. Poderia muito bem já 

estar perante uma situação de haver adjudicação e eventualmente algum concorrente 

ter ganho o concurso. É nesse sentido que manifestamos a nossa ideia, de que não se 

deve repetir, portanto tomar em consideração este tipo de situações, que não tem a 

ver com a interpretação que o senhor Presidente há pouco referiu, que eventualmente 

podem existir interpretações diferentes, de vir ou não vir à Assembleia, mas quanto a 

nós, o mais importante é o prazo necessário para este tipo de concursos internacionais 

ser efetuado, porque sabemos que é, normalmente moroso.”------------------------------ 

Fernando Cabrita: “Só queria uma informação, para complementar este ponto, e por 

curiosidade minha, estivemos a debater, entre nós, a vantagem de se estar a par 

desses efetivos, se o senhor Presidente poderia esclarecer ou pedir para mais tarde 

esclarecer, quantos autocarros, dos inicialmente adquiridos hoje existem? Que são 

aqueles de tamanho maior, e que há doze anos, recordo-me de ter pedido uma 



 

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021  

 

34 

informação, porquê que se tinha adotado aquele tipo de autocarro e não um mais 

pequeno, como era em Portimão, como era em Loulé, como era em Faro, que podem ir às 

ruas mais antigas da cidade, que não ficam inviabilizados, à partida, pelo tamanho da 

nave. Seria possível senhor Presidente, para esclarecimento desta Assembleia, ou de 

parte dela, saber quantos autocarros efetivos, isto não tem a ver com a aquisição dos 

vinte e dois comboios, mas é bom saber quantos autocarros, para ter uma ideia, mas 

com a palavra do senhor Presidente será mais fácil esclarecer este aspeto. Gostava de 

saber.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Coelho: Só uma questão adicional, em anteriores Assembleias temos vindo a 

questionar qual o ponto de situação do concurso internacional, neste caderno de 

encargos houve uma reunião em final de Março início de Abril, salvo erro, para 

discussão do estudo que suportaria o caderno de encargos. Entretanto o senhor 

Presidente disse em várias Assembleias que estava a aguardar o parecer, já cá está, 

está aqui a dezoito de Outubro, mas não temos informação do cronograma do concurso, 

isto é, quando é que o caderno de encargos está finalizado? E quando é que o mesmo é 

colocado aqui a discussão?”------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara: “Há aqui duas questões distintas, este é um concurso que vem 

na continuidade do que está existente, isto respondendo às questões do Dr. Fernando 

Cabrita, os autocarros que estão previstos nesta repartição de encargos, destes dois 

meses, Janeiro e Fevereiro, serão os mesmos que estão agora no terreno, uns são 

grandes, outros são pequenos. Os que foram instalados pela primeira vez já não 

existem nenhuns, estes que estão agora a laborar têm todos cinco anos. Os que vieram 

do primeiro concurso foram todos abatidos. Este concurso também só veio agora, 

porque há aquela questão da autoridade mobilidade e transportes. Relativamente ao 

concurso internacional, está para ir a reunião de Câmara, provavelmente na próxima irá 

acontecer, depois é para vir à Assembleia porque é um concurso plurianual e tem 

estado este tempo todo, como sabem, o caderno de encargos foi objeto de várias 

discussões, até nesta sala, com os membros da Assembleia, com sugestões colocadas, 

algumas delas, nem tudo ficou lá plasmado, mas a maior parte das sugestões foram 

acolhidas e teve todo um conjunto de meses que foram objeto de pedido de parecer à 

Autoridade Tributária.”---------------------------------------------------------------------- 

Engenheira Suzana Gomes: “Foi em Julho para lá, nós estivemos aqui, em reunião, dia 

sete de Maio, recebemos os últimos contributos a trinta de Maio, fizemos as 
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alterações que tínhamos a fazer, incluindo o estudo económico que teve de ser todo 

alterado. Enviamos a meio de Julho, para a Autoridade de Mobilidade e Transportes, 

que solicitou alguns esclarecimentos, que foram sendo devolvidos. Portanto, tivemos o 

parecer prévio vinculativo a vinte e cinco de Outubro, com recomendações de algumas 

alterações, que foram enviadas de volta e tivemos o parecer final a trinta de 

Novembro. Dia três de Dezembro o procedimento foi inserido no SGD, e está para 

reunião de Câmara.”-------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Está para ser agendado para reunião de Câmara.”--------------- 

Pedro Coelho: “Esta questão do cronograma foi uma questão já reiteradamente 

questionada, e quando interpretamos a documentação que nos é entregue não é bem 

compatível com a explicação. Se assim é, percebe-se que aqui há datas muito próximas 

desta Assembleia. Mas, o que está aqui na informação é dezoito de Outubro, a receção 

do parecer da Autoridade.”------------------------------------------------------------------   

Engenheira Suzana Gomes: “A data do parecer é essa, mas é a data que os técnicos da 

AMT assinam o parecer. O parecer depois é enviado por um ofício, de lá e chegou cá 

dia vinte e cinco de Outubro. Mas o parecer vinha com recomendações, que teríamos 

depois de enviar um novo caderno de encargos cumprindo as recomendações, para dar 

então parecer final, esse sim, já por email e muito mais rápido.”-------------------------- 

Francisco Oliveira lê e apresenta declaração de voto. (Doc. n.º2 anexo a esta ata)------    

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

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

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

Abstenções: duas (02) Miguel Pinheiro e Renato Pimenta. --------------------------------- 

Ausências: uma (01) Presidente da Junta de Freguesia da Guia --------------------------- 

Votos a favor: vinte e dois (22) Paulo Freitas, Francisco Oliveira, José Vila Nova, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana 

Luisa Simões, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Emilia Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo 

Paço, Helena Simões, Isabel Machadinho, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Rui 

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

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

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

Antes de encerrar a sessão, foram aprovadas, por unanimidade, as minutas das 

deliberações tomadas na Assembleia.------------------------------------------------------- 
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Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, o Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, cerca das 21:00 horas, de que foi lavrada ata que, depois de lida e 

aprovada, será assinada nos termos da Lei. ------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Albufeira, 16 de Dezembro de 2019 -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA ____________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A PRIMEIRA SECRETÁRIA__________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A SEGUNDA SECRETÁRIA__________________________________________ 
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