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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 

Ao vigésimo segundo dia do mês de julho do ano dois mil e quinze, nesta cidade de 
Albufeira, no edifício dos Paços do Município e no salão nobre, realizou-se uma reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu presidente, 
senhor Carlos Eduardo da Silva e Sousa, achando-se presentes o vice-presidente, 
senhor José Carlos Martins Rolo, e os vereadores, senhores, Fernando José dos 
Santos Anastácio, Célia Maria Calado Pedroso, Ana Maria Marques Simões Prisca 
Vidigal da Silva e Rogério Pires Rodrigues Neto. -----------------------------------------   
Não participou novamente a senhora vereadora Marlene Silva que, conforme 
documento anteriormente apresentado, se encontra em gozo de férias, e cuja falta a 
Câmara deliberou, por unanimidade, considerar justificadas. -------------------------------  
Secretariou a chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de substituição, Carla 
de Lurdes Venâncio Guerreiro, em substituição, por motivos de férias, da Diretora de 
Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças. --------------------------    
Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas dez horas, deu a Câmara 
início ao: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

= ACTAS DA REUNIÃO DE 11 E 17 DE JUNHO = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia onze 
de junho de dois mil e quinze, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter sido 
dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. -----------------------------------  
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia 
dezassete de junho de dois mil e quinze, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter 
sido dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. -----------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia vinte e um de julho de dois mil e quinze, eram das quantias de: -----  
Operações Orçamentais – trinta e três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, 
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quinhentos e dezassete euros e noventa e dois cêntimos.-----------------------------------  
Operações não Orçamentais – oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete 
euros e oitenta e um cêntimos. ---------------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor:-----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Lei n.º 68/2015, de oito de julho, que altera o Código do Imposto sobre 
Veículos, aprovado pela Lei número vinte e dois, hífen A, barra, dois mil e sete, de vinte 
e nove de junho, introduzindo uma isenção de cinquenta por cento em sede de imposto 
sobre veículos para as famílias numerosas; --------------------------------------------------   
♦ Do Decreto-Lei n.º 133/2015, de treze de julho, que procede à sétima alteração 
ao Decreto-Lei número cento e cinquenta e dois, barra, noventa e sete, de dezanove de 
junho, que transpôs a Diretiva número noventa e um, barra, duzentos e setenta e um, 
barra, CEE, do Conselho, de vinte e um de maio, relativamente ao tratamento de águas 
residuais urbanas; -----------------------------------------------------------------------------   
♦ Da Portaria n.º 206/2015, de catorze de julho, que determina a extensão do 
contrato coletivo entre a ANAREC - Associação Nacional de Revendedores de 
Combustíveis e a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, 
Escritórios e Serviços e outras; --------------------------------------------------------------  
♦ Da Portaria n.º 206-A/2015, de catorze de julho, que prorroga o prazo para 
apresentação das candidaturas previstas no regime de incentivos do Estado à 
comunicação social de âmbito regional e local; -----------------------------------------------   
♦ Da Portaria n.º 206-C/2015, de catorze de julho, que identifica os dados e os 
elementos instrutórios dos pedidos de autorização previstos no Regime Jurídico de 
acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração; --------------------   
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015, de quinze de julho, que 
aprova a Estratégia Nacional para a Habitação para o período de dois mil e quinze hífen 
dois mil e trinta e um; -------------------------------------------------------------------------   
♦ Da Lei n.º 69/2015, de dezasseis de julho, que procede à segunda alteração às 
Leis números cinquenta, barra, dois mil e doze, de trinta e um de agosto, setenta e 
três, barra, dois mil e treze, de três de setembro, e setenta e cinco, barra, dois mil e 
treze, de doze de setembro, e primeira alteração à Lei número cinquenta e três, barra, 
dois mil e catorze, de vinte e cinco de agosto, e ao Decreto-Lei número noventa e dois, 
barra, dois mil e catorze, de vinte de junho, introduzindo clarificações nos respetivos 
regimes; ---------------------------------------------------------------------------------------   



22 de julho de 2015  

♦ Da Lei n.º 70/2015, de dezasseis de julho, que procede quinta alteração à Lei 
número noventa e um, barra, noventa e cinco, de dois de setembro, sobre o processo de 
reconversão das áreas urbanas de génese ilegal, definindo os termos aplicáveis à 
regularização dessas áreas durante o período temporal nela estabelecido; ----------------   
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 92/2015, de dezassete de julho, 
pelo efetivo cumprimento do reconhecimento da fibromialgia e dos direitos dos 
doentes fibromiálgicos; -----------------------------------------------------------------------  
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2015, de dezassete de julho, que 
aprova um regime excecional de dispensa de serviço público dos trabalhadores da 
Administração Pública que cumulativamente detenham a qualidade de bombeiro 
voluntário, quando sejam chamados pelo respetivo corpo de bombeiros para combater 
um incêndio florestal. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

= INFORMAÇÕES – SHAUN VINCENT DAY – INFORMAÇÃO = 
Por Shaun Vincent Day foi apresentada uma carta, datada de dois de junho último, 
relacionada com o pagamento de faturas de água da sua habitação. ------------------------  
Relacionadas com este assunto, foram apresentadas as seguintes três informações. -----   
- A primeira, com origem nos serviços da Divisão Jurídica e de Contencioso, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“O assunto em causa respeita à ocorrência devidamente documentada no processo 
disciplinar (n.º 6/2014) instaurado contra a trabalhadora "Maria João Pereira", o qual 
já findo e que culminou com a aplicação da sanção de despedimento disciplinar à 
referenciada. ----------------------------------------------------------------------------------  
A ocorrência respeita à apropriação de uma quantia - cerca de Euros 1.600,00 - que um 
terceiro (Senhor Kenneth) terá entregue à então trabalhadora desta Edilidade, para 
liquidação de facturas de água; de cujo montante aquela se apropriou e cuja 
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importância persistiu em dívida. --------------------------------------------------------------  
É quanto cumpre informar pela Instrutora daquele processo disciplinar, pelo que se 
remete à consideração superior.” ------------------------------------------------------------  
- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso, em 
regime de substituição, do teor seguinte: ---------------------------------------------------  
“A concluir-se ter ocorrido pagamento em duplicado, atendendo a que está comprovada, 
mediante a análise da certidão predial anexa à presente, a legitimidade do Sr. Laurence 
Colin Day, não se vê inconveniente na devolução da verba indevidamente paga ao mesmo, 
tendo ainda em atenção a declaração do outro coproprietário constante da presente e 
os factos provados no âmbito do Processo Disciplinar n.º 6/2014,” ------------------------   
- A terceira, subscrita pela senhora diretora do Departamento de Gestão e Finanças, 
do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------  
“Tendo em conta os antecedentes processo, solicita-se autorização para se efetuar a 
devolução do montante em causa ao Sr. Laurece Colin Day.” --------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= APOIOS – C.A.S.A. – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Vem o C.A.S.A. - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, através do e-mail anexo à presente, 
solicitar a esta Câmara Municipal, apoio para a realização das Campanhas de Recolha de 
Alimentos a decorrerem nos dias 25 e 26 de julho do corrente ano, nos Supermercados 
Algartalhos dos Olhos de Água e São Bartolomeu de Messines. ----------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que o C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem Abrigo é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, 
exclusivamente constituída por voluntários; ----------------------------------------------  

2. Que o C.A.S.A. é uma associação de referência no apoio aos Sem-abrigo e aos 
extratos populacionais com maiores dificuldades (idosos, crianças, famílias), que 
presta ajuda direta a mais de 1.500 pessoas diariamente (alimentação, vestuário, 
utensílios domésticos, material escolar, produtos de higiene, e outros géneros de 
primeira necessidade) no Algarve e com especial incidência no Concelho de 
Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o C.A.S.A. estabeleceu um protocolo de cooperação com este Município, tendo 
ficado responsável pela coordenação do projeto da Cantina Social, pretende desta 
forma angariar géneros alimentares, com o intuito de os distribuir pelas famílias 
mais carenciadas deste concelho; ---------------------------------------------------------  
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4. Que existe a possibilidade desta edilidade disponibilizar uma carrinha e respetivo 
motorista nos dias 25 e 26 de julho do corrente ano, nos horários compreendidos 
das 8H15 às 10H45 e das 13H15 às 20H15, nos termos da informação da Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas; -----------------------------------  

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

 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar o C.A.S.A. - Centro de 
Apoio ao Sem Abrigo na realização das Campanhas de Recolha de Alimentos nos 
Supermercados Algartalhos dos Olhos de Água e São Bartolomeu de Messines, através 
da cedência de uma carrinha e respetivo motorista nos dias 25 e 26 de julho do 
corrente ano, nos horários compreendidos das 8H15 às 10H45 e das 13H15 às 20H15.”- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
Antes da discussão deste assunto, o senhor presidente, com fundamento no facto 
de ser o administrador liquidatário único da Sociedade PolisAlbufeira, e invocando 
o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono, do Código do 
Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-
se ausentado da sala, assumindo a presidência o senhor vice-presidente. ------------  

= PROGRAMA POLIS ALBUFEIRA  
– PROJETO DE PARTILHA DA SOCIEDADE POLISALBUFEIRA – SOCIEDADE 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM ALBUFEIRA, S.A. – EM 
LIQUIDAÇÃO – INFORMAÇÃO = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma informação do seguinte teor: ----   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) Conforme consabido, o Município de Albufeira figura, juntamente com o Estado, 
como accionista da “PólisAlbufeira – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa 
Pólis em Albufeira, S.A.”; ---------------------------------------------------------------------  
b) Em 06 de março de 2007, aqueles dois accionistas deliberaram “reconhecer a 
dissolução da sociedade à data de 31 de dezembro de 2006 e a sua entrada imediata 
em liquidação”; ---------------------------------------------------------------------------------  
c) A sociedade comercial referenciada deparou-se, durante algum tempo, com uma 
situação de uma certa “inactividade” por parte dos liquidatários que se encontravam 
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inscritos no registo comercial; em virtude de terem cessado os correspondentes cargos 
de origem, por via dos quais haviam sido investidos naquela condição; ---------------------  
d) Em junho de 2014, deliberaram os accionistas da sociedade em liquidação designar o 
signatário, como novo e único liquidatário daquela, encontrando-se inscrito como tal, no 
correspondente registo comercial, desde 01 de Setembro último; -------------------------  
e) Encontramo-nos, por conseguinte, desde então, a encetar os necessários 
procedimentos e a enveredar diligências, no sentido da efectiva liquidação e extinção 
da sociedade “PólisAlbufeira”; ----------------------------------------------------------------  
f) No transacto dia 13 de julho do corrente ano de 2015, fomos notificados de que, 
mediante Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo, foi declarado 
totalmente improcedente o recurso que havia sido interposto pela sociedade 
“PólisAlbufeira”; tendo sido, portanto, confirmada a decisão proferida pelo Tribunal 
Arbitral em 17 de julho de 2009; ------------------------------------------------------------  
g) Nos termos daquela sentença, proferida no decurso do ano de 2009, o Tribunal 
Arbitral condenou a ré – “PólisAlbufeira – Sociedade para o Desenvolvimento do 
Programa Pólis em Albufeira, S.A. a pagar, solidariamente à autora “Tecnovia – 
Sociedade de Empreitadas, S.A.” e à Interveniente “CME – Construção e Manutenção 
Eletromecânica, S.A.” a quantia de Euros 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta 
mil euros), a título de reposição do equilíbrio financeiro do contrato de empreitada que 
celebraram a 26 de novembro de 2004; quantia a que acrescerá IVA à taxa legal (cfr. 
Doc. 1 que se anexa); --------------------------------------------------------------------------  
h) De acordo com o Projecto de Partilha, aquela quantia dever ser liquidada pelos dois 
accionistas da sociedade – a saber, Estado e Município de Albufeira - na proporção de 
60% e 40%, respectivamente, reflexo das correspondentes participações sociais; -------  
i) Impõe-se, por conseguinte, diligenciar e accionar os competentes mecanismos, junto 
do Estado, tendentes ao imediato cumprimento da decisão arbitral, através da 
liquidação da quantia arbitrada; --------------------------------------------------------------  
j) Por outro lado, fomos, igualmente, notificados, em 10 de julho do corrente mês, de 
que o Tribunal de Contas, em sessão ocorrida naquele mesmo dia, deliberou conceder 
visto à minuta do Acordo de Regularização da Dívida resultante do financiamento 
concedido pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças para antecipação de Fundos 
Comunitários do QCA III; cuja responsabilidade do respectivo pagamento foi assumida 
pelo Município de Albufeira (vide Doc. 2);” --------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar dos documentos anexos nela referidos, 
documentos que se dão por integralmente transcritos e do quais fica cópia arquivada na 
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pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------  
= PARCERIAS – AQUISIÇÃO NA MODALIDADE DE VENDA POR NEGOCIAÇÃO 

PARTICULAR DOS BENS INTEGRANTES DA REDE DE FIBRA ÓTICA  
– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela chefe da Divisão de Atendimento, 
Informática e Modernização Administrativa, em regime de substituição, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em 
conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------  
“Considerando o atrás exposto sugere-se: ---------------------------------------------------  
� Proceder ao cabimento/compromisso do valor de 29.429,41 + IVA; --------------------  
� Proceder à aquisição, pelos valores propostos, na modalidade de venda por 

negociação particular dos bens integrantes da rede de fibra ótica, nos termos e com 
respeito pelas normas conjugadas do artigo 161.º, n.º 4 do CIRE, e dos artigos 832.º 
alínea d) e 833.º e seguintes do código do processo civil.” -------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------  
a) concordar com o valor proposto; --------------------------------------------------------  
b) proceder à aquisição, pelos valores propostos, na modalidade de venda por 
negociação particular dos bens integrantes da rede de fibra ótica, nos termos e 
com respeito pelas normas conjugadas do artigo centésimo sexagésimo primeiro, 
número quatro do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas - CIRE, e 
dos artigos octingentésimo trigésimo segundo, alínea d) e octingentésimo trigésimo 
terceiro e seguintes do Código do Processo Civil. -----------------------------------------  
= VIA PÚBLICA – GABINETE DA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

– OFÍCIO = 
Pela Chefe do Gabinete da Presidente da Assembleia da República foi apresentado um 
ofício, datada de treze de julho corrente, através do qual informa que recebeu o 
pedido de intervenção legislativa feito pela Câmara Municipal de Albufeira e que o 
remeteu a todos os grupos parlamentares, para que estes, querendo, exerçam a 
correspondente iniciativa legislativa. ---------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

- FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM 
POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS, EM PORTUGAL CONTINENTAL, AO 

ABRIGO DO ACORDO QUADRO DA ESPAP, IP – LOTE 2 – ADENDA AO 
CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela chefe da Divisão de Contratação Pública 
e Gestão Patrimonial, em regime de substituição, foi apresentada uma informação do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“O contrato referenciado em assunto foi outorgado entre o município de Albufeira e a 
empresa Repsol Portuguesa, S.A. em 02/06/2015. ------------------------------------------  
Através do nosso ofício com a ref.ª S-CMA/2015/7585, de 29/06/2015, foi o 
processo remetido para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, encontrando-se 
registado sob o n.º 1275/2015. ---------------------------------------------------------------  
Pelo ofício com a ref.ª DECOP/UATI/3114/2015, de 13/07/2015, com entrada nos 
serviços deste município em 15/07/2015, vem o Douto Tribunal de Contas solicitar a 
inclusão, no texto do contrato, da decomposição do preço pela despesa com portagens, 
pela comissão cobrada pelo adjudicatário e pelo combustível. ------------------------------  
Não obstante o texto do instrumento formalizado integrar, na parte final, uma 
repartição de encargos por rubrica da despesa (0403/02010201 – Gasolina; 
0403/02010202 – Gasóleo; 0403/020210 – Portagens), estes serviços procederam à 
elaboração de uma adenda ao contrato inicial com a referida decomposição, documento 
que se remete para aprovação pela digníssima Câmara Municipal.” -------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar da minuta da adenda ao contrato do 
fornecimento acima referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do 
qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião.-  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, aprovar a minuta da adenda ao contrato. ---------------------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na 
alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 
Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 
da sala, assumindo a presidência o senhor vice-presidente. ----------------------------  

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DO MINI MERCADO, SITO NO MERCADO DE 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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AREIAS DE SÃO JOÃO – RELATÓRIO DO JÚRI = 
Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 
apresentado o relatório, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitante à presente reunião, e que, em 
conclusão, refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, propõe-se que o procedimento para ADJUDICAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE LOJAS LOCALIZADAS NO MERCADO MUNICIPAL 
DE AREIAS DE S. JOÃO, EM ALBUFEIRA seja adjudicado definitivamente, nas 
seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------  
- LOJA MINI-MERCADO --------------------------------------------------------------------  
- Carlos Alberto Gomes---------------------------------€ 200,50 (duzentos euros e 
cinquenta cêntimos), a título de prestação mensal, pelo período de um ano, renovável, 
até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do Regulamento de 
Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira.” ---------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do 
relatório, adjudicar definitivamente a Exploração Temporária da Loja Mini-
Mercado, localizada no Mercado Municipal de Areias de São João, em Albufeira, a 
Carlos Alberto Gomes, pelo valor mensal de duzentos euros e cinquenta cêntimos, 
pelo período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos 
termos do artigo décimo sexto do Regulamento de Funcionamento dos Mercados 
Retalhistas do Município de Albufeira. -----------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------  

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE BANCAS, LOCALIZADAS NO MERCADO 

MUNICIPAL DE CALIÇOS, EM ALBUFEIRA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 
PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS 

COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pela chefe da Divisão de Contratação Pública 
e Gestão Patrimonial, em regime de substituição, foi apresentada uma informação do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Em virtude de não terem sido apresentadas propostas para a totalidade das bancas 
submetidas a concurso público, na sequência da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Albufeira em reunião de 17 de junho de 2015, elaboraram estes serviços o 
processo de concurso, constituído pelo programa de concurso, pelo caderno de 
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encargos e pelo anúncio, para ocupação das bancas abaixo identificadas, todas 
localizadas no mercado municipal de Caliços. ------------------------------------------------  
Cumpre informar que o novo Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas 
do Município de Albufeira remete para o pagamento, por parte da entidade 
adjudicatária, de uma taxa fixada na Tabela de Taxas desta edilidade, a qual, no caso 
de ocupação de bancas em mercados municipais, corresponde a € 12,30 por mês. Mais 
se informa que a base de licitação do procedimento anterior, aberto por deliberação 
desta Câmara Municipal, tomada em reunião de 17 de junho de 2015, foi de: --------------     
- € 40,00/mês para bancas de venda de frutas e hortaliças; -------------------------------  
- € 40,00/mês para bancas de venda de bolos regionais e artigos da mesma natureza; ---  
- € 130,00/mês para bancas de venda de peixe. ---------------------------------------------  
Submete-se, assim, à consideração da digníssima Câmara Municipal de Albufeira a 
aprovação das peças do procedimento, a abertura de concurso e a definição do valor 
base de licitação para as bancas infra elencadas: -------------------------------------------     
- Bancas de venda de frutas e hortaliças - 1, 4, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33 e 
34; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- Bancas de venda de bolos regionais e artigos da mesma natureza - 27, 29 e 30; --------  
- Bancas de venda de peixe - 9, 10 e 12. -----------------------------------------------------  
Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 
relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  
Presidente: Carlos Eduardo da Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de 
Albufeira, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Diretora do 
Departamento de Gestão e Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha; ---------    
Vogais Efetivos: Teresa Ferreira Trocado, Chefe da Divisão de Contratação Pública e 
Gestão Patrimonial, em regime de substituição, e António Ramos, técnico superior; ------  
Vogais suplentes: Elsa Ventura, técnica superior, e Maria Lúcia Martins, Assistente 
Técnica.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 
encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 
de documentos respeitantes à presente reunião. --------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta que: -----------------------------------   
 - o regulamento em vigor fixa o pagamento de taxas desajustadas face aos 
valores pagos pelos comerciantes nos últimos anos; --------------------------------------   
 - o município não conseguiu aplicar na sua plenitude o regulamento e abrir os 
procedimentos nos últimos dois anos e meio; ----------------------------------------------   
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 - tem havido consecutivas desistências por parte de vendedores do Mercado 
Municipal dos Caliços e do Mercado Municipal das Areias de São João; ---------------   
- estão a ser alterados os respetivos regulamentos, cuja produção de efeitos não 
se prevê que venha a ocorrer nos próximos meses; --------------------------------------   
- existe a necessidade urgente de colocar aqueles espaços a concurso, com o início 
da época alta: --------------------------------------------------------------------------------   
a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para a adjudicação da 
Exploração Temporária de Bancas, Localizadas no Mercado Municipal de Caliços, 
em Albufeira, fixando-se a base de licitação nos valores de: --------------------------   
- quarenta euros para as bancas de venda de frutos e hortaliças; --------------------  
- quarenta euros para as bancas de venda bolos regionais e artigos da mesma 
natureza; --------------------------------------------------------------------------------------   
- cento e trinta euros para as bancas de venda de peixe; ------------------------------   
b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 
sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------  

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – JOSÉ LUCIANO ANICO  
– REQUERIMENTO = 

Por José Luciano Anico foi apresentado um requerimento, datado de catorze de julho 
corrente, através do qual solicita o pagamento de dívidas em execução fiscal em 
prestações. ------------------------------------------------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela chefe 
da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, em regime de 
substituição, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
“Pedido apresentado pela requerente "José Luciano Anico", cumpre o previsto no n.º 4 
do art.º 196.º do CPPT, ou seja, pagamento da divida até 36 prestações e o valor de 
cada prestação não é inferior a 1 unidade de conta (€ 102,00). -----------------------------  
O requerente apresenta IRS e documento do Centro Nacional de Pensões. ---------------   
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 2.041,17, 
acrescida de juros e custas, em 20 prestações pelo valor mensal de € 102,00 acrescido 
de juros e custas, sem apresentação de garantia, o que implica a não suspensão do 
processo executivo. ---------------------------------------------------------------------------    
O requerente deverá proceder ao pagamento da 1.ª prestação mensal até dia 30 de 
agosto, vencendo-se as restantes consecutivamente no último dia útil de cada mês. 
Mais se informa que na falta de pagamento sucessivo de três prestações ou de seis 
interpoladas, vencem-se as seguintes, seguindo o processo para suspensão do 
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fornecimento de água. ------------------------------------------------------------------------  
Sugere-se ainda manifestar a intenção de indeferimento no que se refere ao pedido de 
isenção de prestação de garantia, porquanto o executado não invocou os pressupostos, 
nem os provou, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 199.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário aprovado pelo D.L. n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na atual redação. --------------------------------------------------------------------  
Para cumprimento do estabelecido nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo, sugere-se que seja concedido ao requerente o prazo de 10 dias, para, 
por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta dos serviços.” ------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 
serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – JÚLIA ANDRADE DE ABREU SEONG  
– REQUERIMENTO = 

Por Júlia Andrade de Abreu Seong, foi apresentado um requerimento, datado de treze 
de julho corrente, através do qual solicita o pagamento de dívidas em execução fiscal 
em prestações. --------------------------------------------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela chefe 
da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, em regime de 
substituição, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
“Pedido apresentado pela requerente "Júlia Andrade de Abreu Seong", cumpre o 
previsto no n.º 4 do art.º 196.º do CPPT, ou seja, pagamento da divida até 36 
prestações e o valor de cada prestação não é inferior a 1 unidade de conta (€ 102,00). --  
A requerente apresenta IRS para efeitos de isenção de garantia. -------------------------  
Tendo em conta o atrás exposto sugere-se que: --------------------------------------------  
- o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 566,44, acrescida de 
juros e custas, em  6 prestações pelo valor mensal de € 102,00 acrescido de juros e 
custas. -----------------------------------------------------------------------------------------  
- relativamente ao IRS 2013 apresentado, o mesmo seja analisado pelos serviços 
competentes para efeitos de isenção da garantia; ------------------------------------------  
- se informe o requerente que o pedido de isenção de garantia será analisado 
independentemente do pedido de prestações, pelo que deve proceder ao pagamento da 
1.ª prestação mensal até dia 30 de agosto, vencendo-se as restantes consecutivamente 
no último dia útil de cada mês. Mais se informa, que na falta de pagamento sucessivo de 
três prestações ou de seis interpoladas, vencem-se as seguintes, seguindo o processo 
para suspensão do fornecimento de água. ----------------------------------------------------  
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Para cumprimento do estabelecido nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo, sugere-se que seja concedido ao requerente o prazo de 10 dias, para, 
por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta dos serviços.” ------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 
serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – VILLAS D’ÁGUA – CONSTRUÇÕES À 
BEIRA MAR, S.A. – REQUERIMENTO = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
instrução. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 
AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO DE GISELA 

JOÃO – FICHA DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO 
VINCULATIVO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento 
Económico e Cultural, foi apresentada a ficha de instrução do pedido de parecer prévio 
vinculativo para a realização desta aquisição de serviços, documento que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio perguntou o que estava em causa neste 
assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente explicou existirem algumas dúvidas relativamente a este 
assunto, uma vez que a Lei prevê que quando existe uma contratação num ano e 
outra contratação no ano seguinte à mesma entidade deverá ser aplicada a 
redução remuneratória, por outro lado, há quem defenda a não aplicação da 
redução remuneratória por se tratar da contratação de um artista que tem que 
ser feita à empresa que detém, na data em concreto, o exclusivo dessa mesma 
contratação e, por outro lado, questiona-se se a contratação em causa trata-se 
do mesmo serviço, uma vez que no ano transacto foi contratado outro artista. ------  
O senhor presidente disse ainda que a contratação de um serviço desta natureza 
não está sujeita à lei da concorrência, pelo que a redução remuneratória não se 
deveria aplicar, uma vez que só existe uma fadista Gisela João, mas reiterou que 
existem algumas dúvidas sobre esta matéria. ---------------------------------------------  
A senhora vereadora Ana Vidigal perguntou se a produtora tem a exclusividade 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 
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desta artista e o senhor presidente explicou que, para o dia 20 de agosto, a 
produtora em causa é que tem a exclusividade da fadista Gisela João. ---------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse partilhar as dúvidas sobre esta 
matéria expressas pelo senhor presidente. Disse depois que a fadista Gisela João 
é uma fadista de reconhecidos méritos, mas o perfil de espetáculo a oferecer no 
dia da Cidade deveria ser outro, por se realizar na Praça dos Pescadores e por se 
tratar de um espetáculo de massas. -------------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto disse partilhar da mesma opinião do senhor 
vereador Fernando Anastácio. --------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse ainda que os peritos nesta matéria 
deveriam pensar melhor no tipo de artista que a população mais gosta para atuar 
neste tipo de espetáculos. ------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente lembrou que o espetáculo da Mariza correu muito bem e teve 
muito sucesso. --------------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Ana Vidigal disse que esta é uma boa maneira do município, 
que é considerado a capital do turismo, promover o fado, mas reconhece que o 
espetáculo em causa talvez não seja do agrado dos residentes no município. ---------  
O senhor presidente disse que esta também é uma maneira do município mostrar 
que não tem que ir atrás da música considerada mais popular, cumprindo até uma 
função educativa, até porque música popular já é disponibilizada pela esmagadora 
maioria dos bares de Albufeira. ------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio defendeu que se deve manter a exigência 
de um certo nível de qualidade dos artistas que atuam no Município, mas o perfil 
dos artistas deve ser adaptado ao espaço e ao tipo de celebração. -------------------  
O senhor vice-presidente disse que é habitual ver o fado de uma forma intimista, 
mas hoje em dia estes espetáculos estão adaptados a grandes espaços ao ar livre, 
não tendo dúvida que a fadista Gisela João irá proporcionar um espetáculo 
bastante animador e adequado ao dia que se vai celebrar. -----------------------------  
Para esclarecer a situação em causa o senhor presidente chamou a senhora chefe 
da Divisão Jurídica e de Contencioso, em regime de substituição, doutora 
Alexandra Rocha, e perguntou-lhe se o município estava obrigado a fazer a 
redução remuneratória no caso da contratação da fadista Gisela João, tendo a 
dirigente respondido afirmativamente. -----------------------------------------------------  
Seguidamente o senhor presidente chamou a senhora chefe da Divisão de Turismo, 
Desenvolvimento Económico e Cultural, em regime de substituição, doutora Carla 
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Ponte, e fez-lhe a mesma questão. --------------------------------------------------------  
A doutora Carla Ponte afirmou que o município está a contratar um artista e que o 
entendimento da Divisão Jurídica e de Contencioso é o de que se o município 
estiver a contratar igual objeto e/ou igual contraparte está obrigado a efetuar 
sempre a redução remuneratória, mas, no caso vertente, está a ser efetuada a 
contratação da artista Gisela João e não lhe pode ser dito, a ela nem à produtora 
que a representa que, este ano, vai receber menos 10% do seu cachet porque no 
ano passado foi contratado outro artista à mesma produtora. -------------------------  
A doutora Alexandra Rocha disse que sendo a contratação feita à mesma agência 
produtora o município estará sempre obrigado a fazer a redução remuneratória. ----  
A senhora vereadora Ana Vidigal perguntou se a agência tem a exclusividade desta 
artista. ----------------------------------------------------------------------------------------  
A doutora Carla Ponte explicou que a agência tem a exclusividade da artista para 
o dia 20 de agosto, o que faz com que o município só possa contratar a artista em 
causa através desta produtora, sendo que, por isso, que defendeu a contratação 
ao abrigo da aptidão técnica e artística. --------------------------------------------------  
A doutora Alexandra Rocha defendeu que a questão da exclusividade não está 
relacionada com a redução remuneratória, sendo esta última figura cega e sempre 
aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------  
A doutora Carla Ponte referiu que o município deveria pedir um parecer sobre a 
aplicação da redução remuneratória em casos particulares como o em causa. Disse, 
depois, que a redução remuneratória surgiu dos cortes que foram feitos aos 
salários dos trabalhadores da administração pública há três ou quatro anos atrás, 
tendo-se estes cortes generalizados a todas as remunerações, não referindo a lei 
a questão das prestações de serviços. -----------------------------------------------------  
A doutora Alexandra Rocha disse que a Lei do Orçamento de Estado manda aplicar 
às prestações de serviços as reduções previstas na lei que é aplicada aos 
funcionários públicos. ------------------------------------------------------------------------   
O senhor presidente referiu que a Lei do Orçamento de Estado vem aplicar a  
redução remuneratória dos funcionários aos valores pagos por contratos de 
aquisição de serviços que em 2015 venham a renovar-se ou a celebrar-se com 
idêntico objeto e/ou contraparte do contrato vigente em 2014. -----------------------   
Relativamente à questão da interpretação, questionou se há aqui uma identidade 
de objeto, se um artista é igual a outros artistas. Parece-lhe não haver 
identidade de objeto, porque se pretende aquele artista, era porque não se queria 
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outro. Também não era uma renovação de contrato, o contrato do ano passado 
esgotou-se. Logo, não havia nenhuma renovação, era um contrato novo, com 
objeto diferente, e não poderia dizer que um artista era igual a outro artista. -----  
O senhor presidente frisou que estava só a levantar dúvidas sobre a interpretação 
da lei e sobre o que ela pretendia. --------------------------------------------------------  
A doutora Alexandra Rocha disse que esta questão estava muito debatida, tanto 
na doutrina, como na jurisprudência, era líquida e já não havia dúvidas. A partir 
de dois mil e treze, a Lei do Orçamento de Estado mudou uma pequena expressão, 
que foi o “e”, antigamente era “com idêntico objeto ou contraparte”, e partir 
daquela data, introduziu-se o “e”, ficando “com idêntico objeto e/ou contraparte”. 
O senhor presidente perguntou se a contratação de um artista era o mesmo 
objeto, sendo artistas diferentes. ---------------------------------------------------------  
A doutora Alexandra Rocha disse que era o mesmo objeto, pois tratava-se da 
contratação de um espetáculo artístico. O objeto refere-se aos chamados códigos 
CPV, e é o CPV que nos indica o objeto do contrato, e o que constituí as 
prestações deste. Não existe artistas X ou Y, existe espetáculos musicais. Por 
exemplo, um espetáculo musical é diferente de um espetáculo circense, têm 
objetos diferentes. Agora, um espetáculo musical, é sempre um espetáculo 
musical, com o Tony Carreira ou com a Gisela João. ------------------------------------  
A doutora Carla Ponte disse não conseguir perceber como é que uns municípios 
tratam a situação em causa ao nível de contratação ao abrigo da aptidão técnica e 
artística, e, noutros municípios, tal situação não é possível. ---------------------------  
A doutora Alexandra Rocha sugeriu que talvez não tivessem pedido parecer 
jurídico. ---------------------------------------------------------------------------------------  
A doutora Carla Ponte argumentou dizendo que não era uma questão de parecer 
jurídico. Aliás, nem tinha sido ela a submeter este assunto à reunião de câmara, 
mas sim a Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial. -----------------------  
O senhor presidente perguntou se caso o espetáculo fosse contratado diretamente 
à artista Gisela João também se teria que aplicar a redução remuneratória. --------  
A doutora Carla Ponte respondeu afirmativamente porque o objeto era o mesmo.- 
A doutora Alexandra Rocha referiu que a redução remuneratória aplicava-se a 
tudo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse não concordar com essa opinião. ----------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio destacou que o objetivo da lei era reduzir 
a despesa pública, acrescentando a senhor presidente, em sede de concorrência, e 
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admitia que era evidente que a redução remuneratória criasse constrangimentos à 
normal atividade, e, admitia que a lei pudesse estar errada, ou que as 
consequências dela não fossem aquelas que se adequassem à boa prática. ------------   
Disse, ainda, que acompanhava a posição exposta pela doutora Alexandra Rocha, e 
que este assunto que já não tinha discussão, ou se mudava a lei para que todos 
ficassem bem, frisando que não estava na competência da Câmara mudá-la, ou 
cumpria-se, sendo que, havia leis iníquas, erradas e tecnicamente mal feitas. -------  
O senhor presidente disse que presumia estar aqui uma interpretação que não 
estava na lei e citou: “é aplicado aos valores pagos por contratos de aquisição de 
serviços, que em 2015 venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto 
e/ou contraparte do contrato vigente em 2014.” -----------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio realçou a expressão “ou a celebrar-se”, e 
por conseguinte não era uma renovação, era um novo contrato. ------------------------  
Disse o senhor presidente que a situação em causa era um novo contrato, mas por 
se tratar da mesma produtora iria no sentido inverso. ----------------------------------  
Informou o senhor vereador Fernando Anastácio que concordava com o senhor 
presidente, se não fosse a mesma produtora poderia contratar. A contraparte é 
que era diferente, estava-se a celebrar um novo contrato com uma contraparte 
diferente. -------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vice-presidente perguntou se o objeto era o mesmo, ao que o senhor 
presidente respondeu que não, porque aqui estava a contratar-se um artista. -------  
O senhor presidente perguntou se concordavam com a aplicação da redução 
remuneratória, pois chegou à conclusão, embora tivesse algumas dúvidas, que se 
teria mesmo de aplicar a redução remuneratória. ----------------------------------------  
O senhor vice-presidente disse que, de acordo com a explicação dada, ter-se-ia 
de aplicar a redução remuneratória. Sugeriu, também, que se deveria pedir um 
parecer relativamente à situação exposta, de forma genérica, pois era importante 
para o futuro. --------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse não saber se a produtora aceitava a aplicação da 
redução remuneratória. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio reforçou que o objetivo de reduzir a 
despesa pública mantinha-se e não lhe parecia que tivesse desaparecido. ------------  
O senhor vice-presidente frisou que a questão da alteração do “e/ou” referida 
pela doutora Alexandra Rocha era importantíssima.--------------------------------------  
A senhora vereadora Ana Vidigal concordou e referiu que deixava pouca margem 
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de manobra. ----------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse que a alteração à Lei foi 
propositada, o legislador quis claramente fechar a porta. Referiu o senhor vice-
presidente que teria sido uma distração do legislador. ----------------------------------   
O senhor vereador Fernando Anastácio manifestou a opinião de que o legislador 
fez a alteração de forma intencional. -----------------------------------------------------  
O senhor presidente informou que iria colocar o assunto à votação com a redução 
remuneratória, devendo o PPV ser alterado nesse sentido, uma vez que faltava 
fazer a aplicação da referida redução, devendo os serviços comunicarem, de 
imediato à produtora, porque não se sabia se esta iria aceitar as novas condições. -  
O senhor vice-presidente colocou a hipótese de a empresa já não aceitar, e o 
senhor presidente disse que teriam de saber isso com urgência para, 
eventualmente, contratarem outro artista, com outros critérios. Contudo, pelo que 
se tinha apercebido, teria de haver também redução remuneratória. -----------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio destacou outro problema, que ele percebia 
ser difícil - os honorários dos artistas, pois era evidente que o mercado e os seus 
agentes tinham a noção de quais as ofertas existentes, em função daquilo que era 
a prática anterior, e posicionavam-se na contratação daquelas. Referiu, ainda, 
que havia a perceção de que em Albufeira, o dia vinte de agosto, era um dia de 
comemorações, face à prática passada, em que o município contratava e o agente 
ia à procura dos artistas que tivesse em carteira para aquele dia. --------------------   
O senhor vereador Fernando Anastácio explicou que votava contra, mas não era 
pela redução remuneratória, mas sim pelas razões já apresentadas, isto é, 
entendia que o perfil da artista não se adequava à comemoração naquele espaço, 
apesar de gostar muito de fado. Esta opinião foi partilhada pela senhora 
vereadora Célia que, inclusive, afirmou ser uma amante de fado. ----------------------  
A senhora vereadora Ana Vidigal disse que iria votar favoravelmente, porém, 
gostaria de fazer algumas observações, uma vez que dias atrás uns jovens 
perguntaram-lhe qual seria o artista do dia do município, ao que respondeu não 
saber, mas percebeu que estavam à espera de outro tipo de evento. -----------------   
Referiu, ainda, que tendo em conta que no dia do Município deveria ser divulgado 
aquilo que era a nossa identidade, e sendo certo que fado era património 
imaterial, não sabendo se era por aqui, ou não, no dia do município, que iriam 
fidelizar as pessoas em relação a um determinado estilo de música, mas ainda 
assim ciente da responsabilidade de, neste dia em que estavam presentes várias 
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nacionalidades, divulgar aquilo que era o nosso património. -----------------------------  
Esta artista, ao contrário do artista do ano anterior, de quem gosta muito, tinha 
uma grande projecção de voz e, por isso, estava convencida que iria conseguir 
animar tanto os residentes, como os passantes, na praia dos pescadores. E com 
esta nota de acreditar que iria ser um bom espetáculo, votava favoravelmente. -----  
Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor da ficha de instrução 
apresentada, emitir parecer prévio vinculativo favorável, sujeito a redução 
remuneratória, à celebração do contrato desta aquisição de serviços. ----------------  
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente e a senhora vereadora Ana Vidigal; votaram contra os senhores 
vereadores Fernando Anastácio e Célia Pedroso; absteve-se o senhor vereador 
Rogério Neto. ---------------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ JOÃO PEREIRA DE ANDRADE  

– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Pelo exposto, sugere-se que seja dado conhecimento à digníssima Câmara Municipal do 
teor do requerimento e que esta, em conformidade, delibere cessar a atribuição do 
subsídio de arrendamento ao beneficiário José João Pereira de Andrade, no final de 
julho de 2015.” --------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerando as razões invocadas e o teor da 
informação, cessar a atribuição do subsídio de arrendamento ao beneficiário José 
João Pereira de Andrade, com efeitos a partir do mês de agosto próximo, 
inclusive.---------------------------------------------------------------------------------------  

= POSTOS DE TURISMO – PRESTAÇÃO DE TRABALHO SUPLEMENTAR  
– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. É no concelho de Albufeira que se concentra a maior fatia da oferta turística no 

Algarve; ------------------------------------------------------------------------------------  
2. O concelho de Albufeira acolhe milhares de turistas/visitantes nesta época do ano 

para realizarem as suas férias; -----------------------------------------------------------  
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3. Existem 2 postos de turismo municipais no concelho; ------------------------------------  
4. Os postos de turismo municipais desempenham um papel fundamental na prestação 

de um serviço de informação turística de qualidade, onde são fornecidas todas as 
informações pertinentes para melhorar a experiência do turista no nosso concelho e 
na região; -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Este serviço deve ser prestado a todos os que se dirigem a estas instalações e que o 
seu horário de funcionamento não se coaduna com a prestação de um serviço em 
apenas dias úteis, com um horário de expediente das 9h às 17h; -----------------------  

6. Os recursos humanos disponíveis no Município são insuficientes para garantir o 
funcionamento dos postos de turismo municipais, num horário mais alargado, durante 
a época alta da procura turística, sem recurso a trabalho suplementar; ----------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a prestação de trabalho 
suplementar, nos Postos Municipais de Turismo (Albufeira e Santa Eulália) entre o dia 
22 de julho e o dia 2 de agosto de 2015, nos termos anexos à presente proposta.” -------  
O senhor vereador Fernando Anastácio perguntou qual era o horário de abertura e 
encerramento do posto de turismo à entrada da cidade. --------------------------------  
A senhora vereadora Célia Pedroso disse congratular-se muito com esta decisão, 
até por já ter referido noutras ocasiões que os postos de turismo estavam muitas 
vezes fechados, e os turistas não sabiam onde se dirigir. Esta medida, aplicável 
até ao dia dois de agosto, não era o ideal mas, era um bom princípio. Queria 
deixar registada a observação, uma vez que já tinha feito a sugestão sobre o 
prolongamento do horário dos postos de turismo na cidade, em anteriores reuniões 
de câmaras. -----------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= CANTINAS ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS SENHAS 

DE REFEIÇÃO DA ALUNA SARA GONÇALVES E SILVA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
“O Encarregado de Educação da aluna Sara Gonçalves e Silva que frequentava a EB1 de 
Av. Ténis, solicitou através de requerimento datado de 6 de julho de 2015, a 
restituição de 5,84 € (cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) referente ao 
pagamento de senhas de refeição. -----------------------------------------------------------    
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------     
1. O montante em causa não irá ser utilizado, uma vez que a aluna transitou para o 5.º 

ano de escolaridade; -----------------------------------------------------------------------  
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2. As cantinas das EB2,3 são geridas pelos respetivos agrupamentos escolares; ---------  
3. A alínea hh) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes. ------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a restituição dos 5,84 € (cinco 
euros e oitenta e quatro cêntimos) ao Encarregado de Educação da aluna Sara 
Gonçalves e Silva” -----------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= CANTINAS ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS SENHAS 
DE REFEIÇÃO DO ALUNO BRUNO MIGUEL SILVA SANTOS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
“A Encarregada de Educação do aluno Bruno Miguel Silva Santos que frequentava a EB1 
de Caliços, solicitou através de requerimento datado de 15 de julho de 2015, a 
restituição de 16,06 € (dezasseis euros e seis cêntimos) referente ao pagamento de 
senhas de refeição. ---------------------------------------------------------------------------    
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------     
1. O montante em causa não irá ser utilizado, uma vez que o aluno transitou para o 5.º 

ano de escolaridade; -----------------------------------------------------------------------  
2. As cantinas das EB2,3 são geridas pelos respetivos agrupamentos escolares; ---------  
3. A alínea hh) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes. ------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a restituição dos 16,06 € 
(dezasseis euros e seis cêntimos) à Encarregada de Educação do aluno Bruno Miguel 
Silva Santos” ----------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 
= PROCESSO 185/10.8 BELLE-A - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

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

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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das distribuições detalhadas ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento das diligências efetuadas pelos serviços tendo sido 
manifestado vontade de continuar a acompanhar as diligências dos serviços, com 
nota de urgência e prioridade de tratamento deste assunto. ---------------------------  

= PROCESSO DISCIPLINAR – MARIA DE LURDES OLIVEIRA DIOGO  
– INFORMAÇÃO = 

Relacionado com o assunto em título referido e com origem nos serviços da Divisão 
Jurídica e de Contencioso, foi apresentada a Acusação, que se dá por integralmente 
transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião, e que, em conclusão refere o seguinte: ----------------------------------   
“4 - Em face de tudo quanto exposto, atendendo àqueles comportamentos, à categoria 
profissional da arguida, ao grau de culpa da mesma – que se considera moderada – às 
circunstâncias em que as infracções foram cometidas, à conduta e personalidade 
daquela, agora configurada, entende-se que à arguida deverá ser aplicada, a título de 
sanção disciplinar, uma multa, com fundamento no disposto no art.º 185.º alíneas b) e c) 
da citada Lei Geral. ---------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao quantitativo da multa a aplicar, o mesmo deverá ser fixado pela 
entidade que tem competência para a imposição de tal sanção, com a ressalva constante 
do art.º 181.º n.º 2 da L.G.T.F.P. que se passa a transcrever: “a sanção de multa é fixada 
em quantia certa e não pode exceder o valor correspondente a seis remunerações base 
diárias por cada infracção e um valor total correspondente à remuneração base de 90 
dias por ano”. ----------------------------------------------------------------------------------  
Para aquele efeito, cumpre anexar a informação emanada (a solicitação da Instrutora) 
da Divisão de Recursos Humanos desta Edilidade, atinente aos valores auferidos pela 
trabalhadora em causa, a título de remuneração (Doc. 1).-----------------------------------  
Cumpre, ainda, reportar o seguinte: ----------------------------------------------------------  
Preceitua o art.º 192.º n.º 1 da citada Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas que 
“as sanções disciplinares previstas nas alíneas a) a c) (neste caso, a suspensão) do n.º 1 
do art.º 180.º podem ser suspensas quando, atendendo à personalidade do trabalhador, 
às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior à infracção e às 
circunstâncias desta, se conclua que a simples censura do comportamento e a ameaça 
da sanção disciplinar realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da 
punição”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Atento naquele preceito, cumpre remeter à superior consideração do órgão 
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competente para a aplicação da sanção disciplinar em causa (a saber, Câmara Municipal 
de Albufeira), a decisão de aplicar a sanção disciplinar acima promovida – multa - de 
forma efectiva ou decidir suspender a aplicação daquela sanção; devendo ser fixado o 
montante daquela. -----------------------------------------------------------------------------  
A este respeito, cumpre informar que, das diligências instrutórias realizadas, resulta a 
convicção de que a trabalhadora-arguida se encontra arrependida das condutas que 
protagonizou. ----------------------------------------------------------------------------------  
Por fim, refira-se que, nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 214.º da 
referenciada Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, deve ser concedido à Arguida 
um prazo de 10 a 20 dias para, querendo, apresentar a sua defesa, por escrito, 
podendo, caso assim o entenda, apresentar rol de testemunhas, juntar documentos ou 
requerer quaisquer diligências.” --------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, em votação por escrutínio secreto, de que resultou manifestar a 
intenção de aplicar à trabalhadora a sanção de multa, no valor de cento e trinta e 
seis euros e sessenta e três cêntimos, com os fundamentos constantes na 
Acusação, devendo ser suspensa a pena por seis meses. --------------------------------   
Mais foi deliberado notificar a trabalhadora-arguida do teor da acusação de 
quinze de julho corrente concedendo o prazo de vinte dias para, querendo, a 
arguida apresentar a sua defesa escrita. -------------------------------------------------   
Votação: seis votos a favor. ----------------------------------------------------------------  
 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DE MARCAS 

HONDA, IVECO, OPEL, FIAT E UMM, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO 
E MANUTENÇÃO - ABERTURA DO PROCEDIMENTO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   
“Havendo necessidade de, durante o período de aproximadamente dois anos, proceder a 
reparações nas viaturas das marcas Honda, Iveco, Opel, Fiat e UMM existentes na 
frota do Município, propõe-se a abertura do procedimento referido em assunto, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Consideram estes Serviços, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 
uma entidade determinada, pelos seguintes motivos técnicos: ------------------------------  

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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• Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 
programadas, como por exemplo, mudanças de óleo e preparação das viaturas para 
as inspeções periódicas obrigatórias, sendo necessário adquirir peças e acessórios. 
Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um conjunto 
de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais da 
marca; --------------------------------------------------------------------------------------  

• Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 
bastante inferior à expectável; -----------------------------------------------------------  

• As oficinas municipais não possuem os equipamentos específicos para aceder aos 
sistemas eletrónicos destas viaturas e efetuar diagnósticos, deteções e reparações 
de avarias/anomalias, verificando-se paragens recorrentes das viaturas. --------------  

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 
que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado das marcas 
Honda, Iveco, Opel, Fiat e UMM na região do Algarve: -------------------------------------  
MSCAR –Comércio de Automóveis, SA (NIF 507 114 540) ---------------------------------  
Considera-se que o concessionário oficial da marca: ----------------------------------------  
• Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

celeridade as peças necessárias para as reparações em curso; -------------------------  
• Quando necessário, é fornecida informação e apoio técnico, essenciais para 

eventuais reparações complexas em curso; -----------------------------------------------  
• Os materiais fornecidos cumprem as especificações técnicas e de segurança 

exigidas; ------------------------------------------------------------------------------------  
• Possui capacidade para efetuar todo o tipo de reparações em condições técnicas 

satisfatórias e em condições de segurança; ----------------------------------------------  
• Possui equipamentos informáticos específicos e próprios da marca (hardware e 

software) para aceder aos sistemas eletrónicos das viaturas, o que permite efetuar 
diagnósticos e outro tipo de verificações; ------------------------------------------------  

• Dispõe de mão de obra especializada, assim como apoio técnico por parte do 
respetivo fabricante, para efetuar as intervenções com precisão e celeridade. -------  

Pretende-se que o fornecimento contínuo produza efeitos a partir do término do 
procedimento de fornecimento de peças e acessórios para viaturas, incluindo serviços 
de reparação e manutenção, adjudicado à mesma firma, que se encontra atualmente em 
vigor e cuja verba se encontra praticamente esgotada. Este novo procedimento deverá 
manter-se em vigor até ao momento em que for atingido o limite de 84.000,00 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, período para o qual se estima uma duração de 
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dois anos. --------------------------------------------------------------------------------------   
Prevê-se a seguinte distribuição da verba: --------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Por se tratar de um contrato misto em que o fornecimento de peças é preponderante, o 
mesmo não carece de parecer prévio vinculativo. --------------------------------------------  
Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 
referida.” --------------------------------------------------------------------------------------  
Este processo fazia-se acompanhar do caderno de encargos e do convite, documentos 
dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações 
apresentadas: ---------------------------------------------------------------------------------   
a) aprovar as peças do processo e determinar a abertura do procedimento com 
vista à adjudicação deste ajuste direto; --------------------------------------------------   
b) solicitar, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 
digníssima assembleia municipal, nos termos previstos na alínea c), do número um, 
do artigo sexto, da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de 
fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------  
= REGULAMENTOS – PROJETO DE REGULAMENTO DE RUÍDO AMBIENTAL DO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
instrução. -------------------------------------------------------------------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ALGARPIROTÉCNIA - UNIPESSOAL, 
LIMITADA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 
em treze de julho corrente, através do qual determinou autorizar a emissão de licença 
especial de ruído a Algarpirotécnia – Unipessoal, Limitada, para a realização de um 
espetáculo de fogo-de-artifício, no dia catorze de julho também corrente, com a 
duração de dez minutos, entre as vinte e três horas e as vinte e quatro horas, no Club 
Med da Balaia - Albufeira, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 
quinto da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu 

 Rubrica AMR 2015 
(6 meses) 

2016 
(12 meses) 

2017 
(6 meses) 

Peças para 
viaturas 

04.03/02.01.12 2015/5029-6/1 16.000,00€ + 
IVA 

32.000,00€ + 
IVA 

16.000,00€ + 
IVA 

Serviços de 
reparação   

04.03/02.02.03 2015/5029-3 5.000,00€ + 
IVA 

10.000,00€ + 
IVA 

5.000,00€ + 
IVA 
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aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. -----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – HIGH CLASS – RESTAURAÇÃO E 
SIMILARES, UNIPESSOAL, LIMITADA – REQUERIMENTO = 

Por High Class – Restauração e Similares, Unipessoal, Limitada, foi apresentado um 
requerimento, datado de sete de julho corrente, pelo qual solicita a emissão de licença 
especial de ruído para a realização de um evento festivo de música com DJ, na 
Discoteca Heaven, nos dias oito, quinze, vinte e dois e vinte e nove de julho também 
corrente, entre as dezanove horas e as vinte e quatro horas. ------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem nos 
serviços da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes, que se dá por 
integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião, e que, em conclusão refere o seguinte: ------------------   
“Dada a existência de reclamações relativas à realização de eventos semelhantes no 
ano passado, e a emissão de uma Licença Especial de Ruído legitimar a realização de 
eventos que contribuem para o agravamento dos níveis sonoros já elevados da zona em 
questão, sugerem estes serviços o indeferimento do presente pedido.” -------------------  
Relativamente aos dias sete, quinze e vinte e dois de julho não foi possível a 
câmara deliberar em virtude de o pedido não ter sido apresentado com a 
antecedência mínima de quinze dias úteis relativamente à data de início de 
actividade ruidosa, conforme disposto no número dois do artigo décimo quinto do 
Decreto-Lei número nove, barra, dois mil e sete, de dezassete de janeiro, na 
redação em vigor. ----------------------------------------------------------------------------  
No que concerne ao pedido de Licença Especial de Ruído para o dia vinte e nove de 
julho, deliberou-se, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, 
manifestar a intenção de indeferir o pedido.  --------------------------------------------  
Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 
vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 
concedido à empresa requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o 
que se lhe oferecer sobre o assunto. ------------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – SOPRO SALGADO, LIMITADA  
– REQUERIMENTO = 

Por Sopro Salgado, Limitada foi apresentado um requerimento, datado de quinze de 
julho corrente, pelo qual solicita a emissão de licença especial de ruído para a 
realização de espetáculos de diversão nos dias catorze e vinte e um de julho, e um, 
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quatro e onze de agosto, no areal da Praia do Inatel, em frente ao Restaurante Fidalgo, 
entre as vinte horas e à uma hora da manha, bem como nos dias cinco, doze, dezanove e 
vinte e seis de julho, dois, nove, dezasseis, vinte e três e trinta de agosto, e seis e 
treze de setembro, das dezoito horas às vinte e duas horas na esplanada/lounge do 
Sensation Club. --------------------------------------------------------------------------------   
Este processo continha um requerimento similar feito pela mesma empresa em 
dezanove de maio último, e a informação dos serviços da Divisão de Ambiente, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes, que então o instrui, datada de nove de junho também último, 
do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------  
“No pedido anexo na etapa 1, vem a empresa Sopro Salgado, requerer a emissão de 
Licença especial de ruído para a realização de eventos em dois locais distintos, assim: ---  
- nos dias 7, 14 e 21 de julho e 1, 4 e 11 de agosto é requerida a realização de 
espetáculos de diversão no areal da praia do Inatel, das 20:00h à 01:00h; ----------------  
- nos dias 5, 12, 19 e 26 de julho; 2, 9, 16, 23, e 30 de Agosto; 6 e 13 de setembro, é 
requerida a realização de espetáculos de diversão na esplanada do estabelecimento 
Sensation Club (antigo Sétima Onda), das 18:00h às 22:00h. -------------------------------   
Considera-se que os eventos a realizar no areal da praia, se inserem no âmbito do 
Decreto-Lei 310/2002, de 18 de dezembro, tratando-se de espetáculos ruidosos a 
decorrer em espaço público, o número 2 do artigo 30.º conjugado com o artigo 32.º do 
referido diploma, determina que a sua realização só poderá ocorrer entre as 9 e as 
22h, quando circunstâncias excecionais o justifiquem, e seja emitida uma licença 
especial de ruído (LER), pelo Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------   
Para estes eventos, considera-se, que poderá ser emitida LER com horário autorizado 
até às 23:00h, dado que o período noturno tem início a partir dessa hora. Sugerindo a 
emissão de uma licença para julho e outra para agosto, sendo que em caso de existência 
de reclamações nos eventos de julho não seria emitido o alvará para o mês de agosto. ---  
De salientar que os eventos a realizar no areal da praia carecem de licenciamento por 
parte da Capitania do Porto de Portimão. ----------------------------------------------------  
Relativamente aos eventos a realizar na esplanada do estabelecimento, estes poderão 
ser incluídos na tipologia de atividade ruidosa temporária na proximidade de edifícios 
de habitação, que é interdita aos sábados, domingos e feriados, e nos dias úteis entre 
as 20h e as 08h, nos termos conjugados do disposto na alínea b) do artigo 3.º e na 
alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-
Lei 9/2007, de 17 de janeiro. Podendo, o exercício desta atividade ser autorizado em 
casos excecionais e devidamente justificados, mediante a emissão de Licença Especial 
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de Ruído (LER), de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do RGR. ------------------  
Informa-se, ainda, que pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária 
deverá ser cobrada uma taxa diária de 50 € (dia útil) e 75 € (sábados, domingos e 
feriados), nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas 
do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II 
Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010, o que no caso em apreço e para os 
dias mencionados, perfaz o valor total de 1.150,00 €.” --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação da Departamento 
de Infraestruturas e Serviços Urbanos/Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e 
Espaços Verdes, autorizar a emissão do alvará de Licença Especial de Ruído, nos 
seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------   
- no areal da praia do Inatel em frente ao Restaurante Fidalgo e Sensation Club – 
dias um e quatro de agosto - entre as vinte e horas e vinte e duas horas; ----------  
- na esplanada/lounge do Sensation Club – dias dois e nove de agosto – entre as 
dezoito horas e vinte e duas horas. -------------------------------------------------------   
Mais foi deliberado determinar que os serviços do Departamento de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos procedam ao agendamento para a reunião de 
câmara de cinco de agosto relativamente aos restantes pedidos de emissão de 
licença especial de ruído relativos ao mês de agosto. ------------------------------------  
 

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 
Dos pareceres, autos e outros elementos referidos nas deliberações que seguem, 
relativas a processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e segundo o critério deste, que 
foram rubricadas pelos senhores membros do Executivo e se destinam a arquivo na 
pasta de documentos respeitante à presente reunião. --------------------------------------  
As descrições dos pedidos que seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas 
elaboradas sob a exclusiva responsabilidade do mesmo departamento. --------------------  
♦ Requerimento n.º 12768 de 06/04/2015 -------------------------------------------------  
Processo n.º: 17/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Risca Base, Lda ------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  
Assunto: Licença – Comércio e Serviços e área de serviços de autocaravanas/Aprovação 
do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura nos termos do 
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parecer técnico de nove de julho de dois mil e quinze. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8496 de 12/03/2014 e 28581 de 21/08/2014 ----------------  
Processo de loteamento n.º: 514 -------------------------------------------------------------   
Requerente: Construções Aldeia Praia da Oura, Lda e Ana Cristina Bentes Duarte 
Estrelo Steiner --------------------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Areias de S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  
Assunto: Licença – Operação de loteamento -------------------------------------------------  
Foi, por maioria dos presentes, deliberado aprovado o projecto condicionado ao 
cumprimento de todas as questões apontadas nas informações técnicas. --------------  
Mais se deliberou que a servidão de infraestruturas deverá ser constituída em 
simultâneo com a emissão do alvará de loteamento. --------------------------------------  
Deverão ainda ser salvaguardas as ligações das infraestruturas comuns pelo 
promotor e consignado este regime bem como da propriedade horizontal a quanto a 
elas no título do alvará de forma serem registáveis na Conservatória do Registo 
Predial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ao se prescindir das áreas de cedência deverão estas serem compensadas pelos 
valores das áreas de cedência já realizadas anteriormente mediante avaliação de 
cada uma delas. ------------------------------------------------------------------------------  
Deverá ainda constar no alvará de loteamento que as licenças de construção das 
edificações a realizar nos lotes só poderão ser emitidas após a conclusão das 
infraestruturas, devendo também esta cláusula ser registável. -------------------------   
Votação: votaram no sentido da deliberação os senhores vereadores Fernando 
Anastácio, Célia Pedroso e Rogério Neto, abstiveram-se os senhores presidente 
e., vice-presidente. Não estava presente a senhora vereadora Ana Vidigal. ---------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 12170 de 30/03/2015; 17663 de 07/05/2015 e 24058 de 
22/06/2015 -----------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 68/2012 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Tendinha das Surpresas – Unipessoal, Lda -------------------------------------  
Local da Obra: Largo Eng.º Duarte Pacheco, n.º 29, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Recinto – Bar com música ao vivo ----------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido nos termos da informação técnica de sete de julho 
de dois mil e quinze e do parecer do Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística de nove de julho de dois mil e quinze. ------------------------------  
♦ Requerimento n.º: 9874 de 13/03/2015 --------------------------------------------------   



  
 
 

 __________________________ 
 

 

22 de julho de 2015  

Câmara Municipal de Albufeira 

Processo n.º: 16IP/2015 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Teresa Margarida Ferreira Martins Gomes -----------------------------------  
Local da Obra: lote 11 e 12 – Bloco 3, fração BP Cerro da Alagoa, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  
Assunto: Pedido de informação prévia relativo à alteração de uso de “Bar” para 
habitação --------------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável nos termos da informação 
técnica de catorze de maio de dois mil e quinze. ----------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8210 de 11/03/2014; 28085 de 13/08/2014; 2268 de 
19/01/2015 e 22561 de 09/06/2015 --------------------------------------------------------  
Processo n.º: 317/2006 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Suzete Fonseca Madeira Jerónimo -------------------------------------  
Local da Obra: Rua do Lagar Velho n.º 13, freguesia da Guia -------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação/Apreciação do licenciamento----  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar a requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos nas informações técnica de nove de julho de dois mil e 
quinze, e da Divisão de Obras Particulares de trinta de junho de dois mil e quinze 
que se dão por reproduzidas, e com as quais esta Câmara concorda, se prevê o 
indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis. ------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 7193 de 25/02/2015 e 19059 de 18/05/2015 ----------------  
Processo n.º: 40CP/2012 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Vitor Manuel Santos Passos ----------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Vila Rosal II, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  
Assunto: Pedido de emissão de certidão de propriedade horizontal do edifício -----------  
Foi, por unanimidade, deliberado, tendo em conta o parecer técnico datado de 
oito de julho de dois mil e quinze, e os elementos juntos com o requerimento em 
apreciação, mandar certificar que o edifício em causa satisfaz os requisitos legais 
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para a sua constituição em regime de propriedade horizontal previsto no artigo 
milésimo quadringentésimo décimo quarto e seguintes do código civil. ------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 29671 de 29/08/2014 e 22921 de 12/06/2015 --------------  
Processo n.º: 105CP/2008 --------------------------------------------------------------------  
Requerente: Landreason – Propriedades, Lda ------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia, piscina e muro de vedação/Apreciação do 
licenciamento ----------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença devendo o exterior ser pintado 
de branco. ------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento n.º: 26205 de 06/07/2015 ------------------------------------------------   
Processo n.º: 46IP/2014 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: António Manuel Marrachinho ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale de Santa Maria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo concedido por deliberação camarária de 
01/04/2015, por mais 60 dias. ----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação por mais sessenta dias. ----   

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

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

= ENCERRAMENTO = 
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas catorze horas e trinta minutos, 
foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente acta, que vai ser assinada 
pelo senhor presidente e por mim, Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro, chefe da 
Divisão de Recursos Humanos, em regime de substituição, que secretariei. ---------------  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 


