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Câmara Municipal de Albufeira 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015 

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

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

= ACTA DA REUNIÃO DE 14 DE OUTUBRO = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia 
catorze de outubro 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. ----------------------------------  
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente e as 
senhoras vereadoras Marlene Silva, Ana Vidigal e Célia Pedroso. ----------------------  
Não participaram na votação o senhor presidente e os senhores vereadores 
Rogério Neto e Sérgio Brito pelo facto de não terem participado na reunião em 
causa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

A – GENERALIDADES  
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Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze, eram das quantias 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Operações Orçamentais – trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, 
quatrocentos e trinta e cinco euros e quarenta cêntimos. ----------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, cento e trinta e um mil, novecentos e setenta 
e seis euros e trinta e nove cêntimos. --------------------------------------------------------  

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente em dezoito de dezembro, através do qual, invocando o previsto 
na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e 
cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a câmara municipal 
autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes entidades, para 
participação em diversas atividades desportivas e culturais nos seguintes dias de 
janeiro próximo: -------------------------------------------------------------------------------   
• Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a faro, no dia nove;  ----------------------  
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• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Tavira, no dia três, a Faro, no 
dia nove, e a Portimão, Tavira e Ferragudo no dia dez; --------------------------------------   
• Clube Desportivo e Cultural de Albufeira, para deslocação a Beja, no dia nove; --------  
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Almancil, no dia dez; -------------------  
• Guia Futebol Clube, para deslocações a Quarteira, no dia dez e a Estoril, no dia dez; -  
• Imortal Basket Clube, para deslocações a Quarteira, Vila Real de Santo António e 
Tavira, no dia nove, a Quarteira, Olhão e Portimão, no dia dez; ----------------------------  
• Imortal Desportivo Clube, para deslocações a Olhão e Évora, no dia dez; --------------   
• Padernense Clube, para deslocações a Loulé, no dia dez. --------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar de dezoito informações com origem na Divisão de 
Acessibilidade Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam cópias 
arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das 
informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 
a atletas do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 
pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 
respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 
que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 
cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------------------------------   
Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 
de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 
aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 
alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 
aprovados. ------------------------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em dezassete de dezembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), 
do número um do artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Associação de 
Basquetebol do Algarve, na realização de treinos das Seleções do Algarve que irão 
participar na Festa do Basquetebol Juvenil dois mil e dezasseis, nos dias vinte e um e 
vinte e dois de dezembro também corrente, mediante a disponibilização do Pavilhão 
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Desportivo da EBSA e do Pavilhão Desportivo de Albufeira, e, conforme o disposto no 
número três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para 
ratificação pela câmara municipal. ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO ALGARVE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Pela Associação de Basquetebol do Algarve, foi, através do requerimento junto ao 
presente, solicitado apoio para a realização de treinos das seleções do Algarve que irão 
participar na Festa do Basquetebol Juvenil 2016, nos dias 23, 28, 29 e 30 de dezembro 
de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que este tipo de apoio contribui como forma de incentivo à prática desportiva; ------  
2. Que esta iniciativa servirá, claramente, para promover o concelho de Albufeira 

enquanto palco para grandes acontecimentos, promovendo simultaneamente as 
nossas infra-estruturas desportivas; -----------------------------------------------------  

3. Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das actividades desportivas no 
nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  

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

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação supra mencionada, nos 
seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------  
• Autorizar a utilização do Pavilhão Desportivo da EBSA para a realização dos treinos 

acima referidos, nos seguintes dias e horas: ---------------------------------------------  
ο 30 de dezembro entre as 10:30 e as 12:30 horas; ---------------------------------------  
• Autorizar a utilização do Pavilhão Desportivo de Albufeira para a realização dos 

treinos acima referido, nos seguintes dias e horas: --------------------------------------  
ο 23 de dezembro entre as 10:30 e 12:30 horas e das 16:00 às 18:00 horas; ------------  
28 e 29 de dezembro entre as 15:30 e as 17:30 horas.” ------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – MIGUEL SARAIVA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
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seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do Livro “Crónica feita de 
Palavras”, da autoria do Dr. Miguel Saraiva, especificamente: ------------------------------  
. Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 
meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 20 de fevereiro 
de 2016, às 16H00; ---------------------------------------------------------------------------  
. Divulgação do evento via informação por e-mail, notas de imprensa e site da Autarquia.  
 Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a apresentação de obras literárias; ------------------------------------  
b) Que a Apresentação se enquadra na missão da Biblioteca Municipal; -------------------  
c) Que a mesma decorre dentro do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal; --  
d) Que não há qualquer custo para a Autarquia, para a realização desta actividade;------   
e) Que a apresentação contribui para o enriquecimento e fruição cultural do concelho 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  
f) Que existe a disponibilidade de cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

Lídia Jorge, bem como dos meios humanos e técnicos necessários ao seu 
funcionamento, no dia 20 de fevereiro de 2016, às 16H00, nos termos da informação 
da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; -------------------------  

g) Que existe a disponibilidade de divulgação através de Convites por e-mail, Nota de 
Imprensa e Site de Autarquia, nos termos das informações da Divisão de Turismo, 
Desenvolvimento Económico e Cultural e do Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Relações Internacionais, respetivamente; ------------------------------------  

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

i) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. -----------------------------  
 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Apresentação do Livro “Crónica 
feita de Palavras”, da autoria do Dr. Miguel Saraiva, nos seguintes termos: ---------------  
• Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 20 de fevereiro 
de 2016, às 16H00; ------------------------------------------------------------------------  

• Divulgação do evento através de informação por e-mail, nota de Imprensa e site da 
Autarquia.” ---------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – A.H.S.A. – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Vem a A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira solicitar apoio a 
esta Câmara Municipal, apoio no âmbito do Protocolo entre o Município de Albufeira e a 
A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira firmado a 17 de Março de 
2005 e respectivas Adendas de 21 de Dezembro de 2005 e de 22 de Dezembro de 
2009, que se anexam. -------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à 
família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice 
e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidades para o trabalho; -------------------------------------------------------  

2. Figura entre as competências, legalmente estabelecidas para o Município de 
Albufeira, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de 
interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------  

3. Em 17 de Março de 2005, foi celebrado entre o Município de Albufeira e a 
Associação referenciada, um Protocolo de Colaboração, nos termos do qual aquele 
cedeu à referida Associação o uso e fruição do edifício, de que é proprietário, sito 
na Rua Latino Coelho, freguesia e concelho de Albufeira, para que nele instalasse e 
mantivesse em funcionamento um Centro de Dia; ----------------------------------------  

4. Nos termos da cláusula 5.ª alínea c) daquele Protocolo, o Município de Albufeira 
obrigou-se, ainda, “A conceder apoio financeiro anual, em função do valor proposto 
pela A.H.S.A., a ser definido por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira, 
tendo em atenção os encargos demonstrados e as fontes de financiamento de que 
dispõe a A.H.S.A., por forma a assegurar o funcionamento do centro de dia, que 
possui inequívoco interesse público concelhio.“; ------------------------------------------  

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 
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prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------- Proponho -------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir à A.H.S.A. - Associação Humanitária 
Solidariedade Albufeira, uma comparticipação financeira de € 65.000,00 (sessenta e 
cinco mil euros), no âmbito do Protocolo existente.” ----------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= IMÓVEIS – AQUSIÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO EM FERREIRAS,PARA FINS 

SOCIAIS – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
”Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) Em reunião realizada em 16 de dezembro do corrente ano, deliberou a Digna Câmara 
Municipal de Albufeira proceder à aquisição da totalidade das 9 (nove) frações 
autónomas que integram o prédio urbano sito em Tominhal ou Lagoas, freguesia de 
Ferreiras, concelho de Albufeira; descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Albufeira sob o nº. 14599/20081113 e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 
matricial nº. 5271 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água; -----------------------------  
b) Foi, por conseguinte, deliberado adquirir aquelas 9 frações autónomas, designadas 
pelas letras “A” a “I”, pelo valor global de Euros 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
euros); (conforme documento 1 que se anexa); ----------------------------------------------  
c) Por forma a conferir cumprimento àquela deliberação, impõe-se formalizar a 
aquisição daquelas fracções autónomas, mediante a outorga de contrato translativo da 
propriedade sobre as mesmas; ---------------------------------------------------------------  
Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a minuta de 
escritura pública de compra e venda daquelas nove fracções autónomas – que se junta 
como Doc.2 – e, bem assim, autorizar a respectiva outorga do documento.” ---------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= CANDIDATURAS – PROJETO DEPUNATURA2000 – PROGRAMA INTERREG V-A 
PORTUGAL-ESPANHA (POCTEP) 2014-2020 – RARIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em 18 de dezembro corrente, do seguinte teor: ---------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
Decorre até ao dia de hoje, 18 de dezembro, o prazo de candidaturas para 
desenvolvimento de projectos de parceria no âmbito do Programa INTERREG V-A 
Portugal-Espanha (POCTEP) 2014-2020; -----------------------------------------------------  
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A Águas do Algarve, S.A se encontra a elaborar um conjunto de candidaturas com 
diversas entidades portuguesas e espanhola, que visam a melhoria da eficiência do 
serviço prestado, associado a uma estratégia de redução dos impactos ambientais e a 
uma eficaz utilização dos recursos naturais; ------------------------------------------------  
Dentro as candidaturas em curso, o Projeto DEPUNATURA 2020 dá enfoque ao 
tratamento de efluentes de pequenos aglomerados populacionais, localizados em áreas 
com elevados valores ambientais, onde importa implementar técnicas de tratamento 
com baixo consumo de energia e impacto ambienta positivo, potenciando a preservação 
e recuperação de áreas naturais pertencentes à Rede Natura 2000; ----------------------  
Este projecto conta com vários parceiros, entre eles a Águas de Huesna e a Promedio, 
operadores públicos de água no país vizinho, cuja experiência e boas práticas poderão 
contribuir para o sucesso do projecto e concretização dos seus objectivos; --------------  
Nesse âmbito a Águas do Algarve, S.A solicitou a manifestação de apoio ao referido 
projecto, traduzindo-se este na redacção de carta de apoio institucional, em anexo; -----  
O envolvimento do Município não implica qualquer encargo para o Município; --------------  
Determino que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira ratifique o apoio do 
Município ao Projeto DEPUNATURA 2000, cujos objectivos contribuirão para o 
desenvolvimento sustentável do concelho.” --------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA PEPAL – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
O Município já havia feito uma pré-candidatura à DGAL no âmbito do Programa de 
Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL); ------------------------------------  
De acordo com o artigo 25.º do Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e 
Emprego o Município pode aceder aos apoios concedidos no âmbito da medida PEPAL; ----  
De acordo com o aviso em epígrafe, a dotação financeira efetiva é de 17.500.000,00 € 
para uma meta de realização de 1.500 participantes NEET (designação no quadro das 
políticas comunitárias – “NEET – not in employment, education ou training”); -------------  
A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu 
(92%) e pela Contribuição Pública Nacional (8%);--------------------------------------------  
O período para apresentação de candidaturas decorre entre o dia 30 de novembro de 
2015 e o dia 30 de dezembro de 2015;-------------------------------------------------------  
O Município pretende integrar 8 estagiários, sendo que 3 deles já se encontram a 
exercer funções de acordo com os planos de estágio definidos no âmbito dos 
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respetivos procedimentos concursais; -------------------------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a 
formalização da candidatura ao POISE para financiamento dos custos incorridos com 
os estagiários abrangidos pelo Programa de Estágios Profissionais na Administração 
Local (PEPAL).” --------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2015 – GUIA FUTEBOL CLUBE – ADENDA = 
Foi apresentada a minuta da adenda ao contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo para o ano dois mil e quinze, a celebrar com o Guia futebol Clube, documento 
do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 
atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dez mil euros, a título de 
reforço excecional. ---------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para a adenda ao contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em 
consequência, o mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ---   
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 
Clube, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo quadragésimo 
quarto do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 
impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------   
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2015 – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE = 
Foi apresentada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o 
ano dois mil e quinze, a celebrar com o Imortal Desportivo Clube, documento do qual 
fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------   
Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 
atribuição de uma comparticipação financeira no valor de onze mil, oitocentos e noventa 
e quatro euros. --------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, manifestar concordância com os 
termos propostos para o contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em 
consequência, o mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ---   
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
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sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  
= MERCADOS MUNICIPAIS – MARIA SUZETE MENDES AMARO  

– REQUERIMENTO = 
De Maria Suzete Mendes Amoro foi apresentado um requerimento, datado de doze de 
novembro último, através do qual solicita a isenção do pagamento da mensalidade 
durante os meses de dezembro de dois mil e quinze e janeiro de dois mil e dezasseis, 
referente à exploração das bancas número dez, onze, doze, e dezoito, venda de frutas 
e hortaliças no Mercado Municipal dos Caliços, em Albufeira. ------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor:  ---------------------------  
“Concordo com a informação produzida por estes serviços na etapa antecedente, e que 
abaixo transcrevo: ----------------------------------------------------------------------------  
"Tendo em conta a carta anexada na etapa 1, a exploradora das bancas n.ºs 10, 11, 12 e 
18, venda de frutas e hortaliças, no Mercado Municipal de Caliços, em Albufeira, 
informa esta Câmara Municipal que vai estar ausente nos meses de dezembro de 2015 e 
janeiro de 2016, solicita ainda a isenção do pagamento dos respetivos meses. 
Nesta situação, o Regulamento de Funcionamento dos Mercados, prevê o seguinte: ------  
"- Art.º 28.º -----------------------------------------------------------------------------------  
Os comerciantes dos Mercados têm direito -------------------------------------------------  
e) Ausentar-se do espaço de ocupação individualizada por um período de 30 (trinta) 
dias por ano, para férias."  --------------------------------------------------------------------  
 "-Art.º 37.º -----------------------------------------------------------------------------------  
Encerramento para Férias --------------------------------------------------------------------  
1- Os espaços comerciais podem estar encerrados para férias durante 30 dias por ano; 
1- O período de férias deve ser solicitado à CMA com uma antecedência de 30 dias, de 
forma a poderem ser calendarizados os períodos de encerramento dos diversos locais a 
garantir, a todo o momento, a nível mínimo de atividade no Mercado." ---------------------   
Assim, tendo em conta o regulamento não está previsto a suspensão da ocupação por 
mais de trinta dias, e também não está previsto a isenção do pagamento." ----------------  
Mediante o exposto, considera-se não ser possível atender à solicitação da requerente, 
Sra. Maria Suzete Cabrita Mendes Amaro, o que se remete à consideração superior.” ---  
O processo continha ainda uma informação subscrita pela Diretora do Departamento de 
Gestão e Finanças, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------  
“Concordo. -------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta que estes serviços consideram que não ser possível atender à 
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pretensão da requerente, nos termos do Regulamento de Funcionamento dos Mercados, 
sugere-se manifestar a intenção de indeferir o pedido, concedendo à mesma o prazo de 
dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto, nos termos do 
estabelecido nos artigos 12.º, 121.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.” -------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações dos 
serviços e nos termos das mesmas, informar a requerente de que esta câmara 
municipal tem 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 requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe 
oferecer sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  
 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS DE VOZ E 

DADOS – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com o assunto em título referido, foi apresentada uma informação com 
origem na Divisão de Atendimento, Informação e Modernização Administrativa, do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Em virtude do caderno de encargos ter sido efetuado ao já algum tempo e em termos 
de mercado verifica-se existirem melhores condições, solicita-se autorização para 
proceder à alteração dos valores anteriormente previstos na tabela 1, por cartão, 
planfond de minutos incluídos, deixando de ser os sessenta minutos para passar a cem 
minutos mensais. ------------------------------------------------------------------------------  
Solicita ainda autorização para proceder à alteração das siglas das empresas, TMN e 
Optimos para MEO e NOS respetivamente.” ------------------------------------------------  
A informação continha o quadro nela referido, 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, autorizar a alteração do caderno de encargos nos 
precisos termos da informação dos serviços. ---------------------------------------------  

= PROCESSO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS 
AUTARQUIAS LOCAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e com origem da Divisão Financeira, foi 
apresentada uma informação do seguinte teor:----------------------------------------------  

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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“Verifica-se que já foi processada a favor do Município a transferência de verbas a que 
se refere o art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 27 de setembro, nos termos do 
Despcho nº 11182/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196 de 7 de 
outubro de 2015, os coeficientes (constantes) x, y e z, determinantes do montante a 
transferir para cada município, são os seguintes: -------------------------------------------  
• Por concelho (x) - € 215,39 ----------------------------------------------------------------  
• Por eleitor (y) - € 0,02 --------------------------------------------------------------------  
• Por freguesia (z) - € 42,43 ----------------------------------------------------------------  
Os montantes transferidos foram calculados de acordo com a seguinte fórmula: ---------  
  
 
Apresenta-se seguidamente um quadro resumo dos valores apurados:  --------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havendo necessidade, a Câmara Municipal poderá reservar para despesas próprias com 
as operações do recenseamento até 10% dos montantes apurados. ------------------------  
Submete-se à consideração superior a transferência ou não das verbas acima referidas 
para as freguesias, referindo no entanto que em situações análogas, a Câmara deliberou 
sempre autorizar a transferência da totalidade das verbas para as freguesias.” ---------  
Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência da totalidade das 
verbas em causa para as freguesias. ------------------------------------------------------   

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – ORLANDA MARIA DO CARMO BRITO 
VACONDEUS – REQUERIMENTO = 

De Orlanda Maria do Carmo Brito Vacondeus, foi apresentado um requerimento datado 
de quatro de dezembro 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 

              (Verba por concelho)  + (verba por eleitor  x  nº eleitores na freg.) + verba por freg. 

                  nº de freguesias                                   

 
Freguesia 

 
 

Eleição Assembleia da 
República - 4 de outubro de 

2015 

Albufeira e Olhos de Água 536,45 

Ferreiras 198,04 

Guia 159,86 

Paderne 148,74 

Total Geral € 1.043,09 
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da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, em regime de 
substituição, do seguinte teor:  --------------------------------------------------------------  
“O pedido apresentado pela requerente "Orlanda Maria do Carmo Brito Vacondeus", 
não 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 invoca insuficiência económica. ----------------------------  
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 219,27, 
acrescida de juros e custas, em  2 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 
janeiro, 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. ------------------------------------------------------------------------  
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 – CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM 
SESMARIAS – REQUERIMENTO = 

Por Condomínio do Prédio sito em Sesmarias, foi apresentado um requerimento datado 
de quinze de dezembro 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:  --------------------------------------------------------------  
“O pedido apresentado pela requerente "Condomínio do Prédio sito em Sesmarias", 
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). --   
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 
1.753,55, acrescida de juros e custas, em  17 prestações pelo valor mensal de € 102,00 
acrescido de juros e custas, sem apresentação de garantia, o que implica a não 
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suspensão do processo executivo.  -----------------------------------------------------------   
O requerente deverá proceder ao pagamento da 1.ª prestação mensal até dia 30 de 
janeiro, 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. ------------------------------------------------------------------------  
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 – BRUNO MIGUEL SILVA FERREIRA  
– REQUERIMENTO = 

De Bruno Miguel Silva Ferreira, foi apresentado um requerimento datado de quinze de 
dezembro 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: ---------------------------------------------------------------  
“O pedido apresentado pela requerente "Bruno Miguel Silva Ferreira", 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). --  
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 682,04, 
acrescida de juros e custas, em  7 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 
janeiro, 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 – MARIA MANUELA MOURA JOYCE HOGAN 

– REQUERIMENTO = 
De Maria Manuela Moura Joyce Hogan, foi apresentado um requerimento datado de 
onze de dezembro 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: ---------------------------------------------------------------  
“O pedido apresentado pela requerente "Maria Manuela Moura Joyce Hogan", não 
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). --  
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 405,12, 
acrescida de juros e custas, em  4 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 
janeiro, 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. ------------------------------------------------------------------------  
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 
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serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------   
= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – MILCIADES CORREIA TAVARES  

– REQUERIMENTO = 
De Milciades Correia Tavares, foi apresentado um requerimento datado de dezasseis 
de dezembro 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: ---------------------------------------------------------------  
“O pedido apresentado pela requerente "Milciades Correia Tavares", 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). -------------------  
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 1.659,61, 
acrescida de juros e custas, em  15 prestações pelo valor mensal de € 110,63, 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 
janeiro, 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. ------------------------------------------------------------------------  
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. ---------------------------------------------------------------------------------------  

= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – LUÍS MIGUEL AFONSO POMBO  
– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
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1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do 
Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão 
abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de 
horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: --------------------------------  

 
 
2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da 

pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é 
remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou 
privadas, de interesse para a comunidade; -----------------------------------------------  

3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na 
sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal;  -----------------------  

4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são 
integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em 
articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos 
ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar 
maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo 
permanente); -------------------------------------------------------------------------------   

5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do 
trabalho a favor da comunidade, na DPGU/DEEM; ---------------------------------------  

6. Os serviços da Divisão de Edifícios e Equipamentos, dispõem de uma série de 
tarefas que podem ser exercidas por indivíduos na situação de prestação de 
trabalho a favor da comunidade, sendo que as tarefas serão atribuídas e 
coordenadas pelo encarregado ou responsável do respetivo serviço e cuja finalidade 
do trabalho se reverterá a favor do município e dos seus munícipes; -------------------   

7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de 
competências do órgão executivo – Câmara Municipal; -----------------------------------   

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar na 
DPGU/DEEM o cidadão Luís Miguel Afonso Pombo para a prestação de 120 horas de 
trabalho a favor da comunidade.” ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – PEDRO MIGUEL VIEIRA MARTINS 

– PROPOSTA = 

Nome N.º de Horas Unidade Orgânica 
Luís Miguel Afonso Pombo 120 DEEM 
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Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do 

Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão 
abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de 
horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: --------------------------------  

 
 
2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da 

pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é 
remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou 
privadas, de interesse para a comunidade; -----------------------------------------------  

3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na 
sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal; ------------------------   

4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são 
integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em 
articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos 
ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar 
maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo 
permanente);  ------------------------------------------------------------------------------  

5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do 
trabalho a favor da comunidade, na DISU/DAHUEV; ------------------------------------  

6. Os serviços da Divisão de Ambiente Higiene Urbana e Espaços Verdes, dispõem de 
uma série de tarefas que podem ser exercidas por indivíduos na situação de 
prestação de trabalho a favor da comunidade, sendo que as tarefas serão atribuídas 
e coordenadas pelo encarregado ou responsável do respetivo serviço e cuja 
finalidade do trabalho se reverterá a favor do município e dos seus munícipes;  -------  

7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de 
competências do órgão executivo – Câmara Municipal; -----------------------------------   

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar na 
DISU/DAHUEV o cidadão Pedro Miguel Vieira Martins para a prestação de 170 horas 
de trabalho a favor da comunidade.” ---------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

Nome N.º de Horas Unidade Orgânica 
Pedro Miguel Vieira Martins 170 DAHUEV 
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= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICAÇÃO NO JOUE NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 20.º, N.º 
1, AL.B) E 130.º A 154.º DO DECRETO-LEI N.º 18/2008 DE 29 DE JANEIRO, 

PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES E LANCHES ESCOLARES 
PARA A EB1/JI DOS OLHOS DE ÁGUA, EB1/JI DA CORREEIRA, EB1 DE VALE 

CARRO, EB1,2,3 DA GUIA, JI DA GUIA, JI DE FERREIRAS E JI DE VALE 
SERVES - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do contrato para o fornecimento em título 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, aprovar a minuta do contrato. -----------------------  
= CPCJ - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALBUFEIRA  

– DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
“Vem a CPCJ Albufeira – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Albufeira, 
através do ofício anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar a 
substituição da Representante da Autarquia.------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que em reunião de câmara de 4 de junho de 2013, foi deliberado ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara, de nomeação da Dra. Manuela Lima, Chefe de 
Divisão de Educação e Ação Social como representante do Município de Albufeira na 
CPCJ Albufeira, quer para a comissão na sua modalidade alargada, quer para a 
comissão na sua modalidade restrita, com efeitos a partir de 27 de maio de 2013; ---  

2) Que em reunião da comissão alargada de 30 de maio de 2015, foi eleita a Dra. 
Manuela Lima como Presidente da CPCJ Albufeira; --------------------------------------  

3) Que nos termos do disposto no n.º 5, do art.º 23.º da Lei n.º 147/99, de 1 de 
setembro, na sua redação atual: “O Presidente da Comissão exerce as suas funções 
a tempo inteiro, sempre que a população residente na área de competência 
territorial da respetiva comissão for, pelo menos, igual a 5000 habitantes com idade 
igual ou inferior a 18 anos.”; ---------------------------------------------------------------  

4) Que nos termos desta alteração na legislação supra citada, a Dra. Manuela Lima, 
como Chefe de Divisão de Educação e Ação Social não reúne condições para 
assegurar a presidência a tempo inteiro; -------------------------------------------------  

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 
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5) Que a Técnica Superior de Serviço Social, Anabela Cabral já desempenhou funções 
como membro cooptado da Câmara Municipal, e reúne condições técnicas, e ampla 
experiência na intervenção e no acompanhamento direto dos processos de crianças e 
jovens em risco e habilitações que lhe conferem capacidade e competência técnica 
para o exercício de funções; --------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- PROPONHO -----------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a nomeação da Técnica Superior 
de Serviço Social, Anabela Cabral como representante do Município de Albufeira na 
CPCJ Albufeira – Comissão de Protecção de Crianças de Jovens de Albufeira, quer para 
a comissão na sua modalidade alargada, quer para a comissão na sua modalidade 
restrita.” --------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MÊS DE DEZEMBRO DE 2015  
– 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:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: -------------  
a) Aprovar os valores de Subsídio de Arrendamento a atribuir aos beneficiários 

constantes do quadro anexo; --------------------------------------------------------------  
b) Autorizar o pagamento dos mesmos; ------------------------------------------------------  
c) A intenção de cessar a atribuição do Subsídio de Arrendamento às(aos) 

beneficiárias(os) referidas(os) no ponto 2, alíneas d), e) e f); --------------------------  
d) Comunicar às(aos) munícipes referidas(os) no ponto 2, alíneas d), e) e f), da intenção 

de cessação da atribuição do Subsídio de Arrendamento; -------------------------------  
e) Comunicar às(aos) munícipes referidas(os) no ponto 2, alínea c), do acerto efetuado 

na atribuição do Subsídio de Arrendamento; ---------------------------------------------  
f) Comunicar às(aos) munícipes referidas(os) no ponto 2, alíneas a) e b), da data do 

término da atribuição do Subsídio de Arrendamento.” -----------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do quadro nela referido, documento que se dá 
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação dos 
serviços: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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a) aprovar os valores de subsídio de arrendamento a atribuir aos beneficiários 
constantes do quadro apresentado; --------------------------------------------------------  
b) autorizar o pagamento dos mesmos; ----------------------------------------------------  
c) manifestar a intenção de cessar a atribuição do subsídio de arrendamento a 
Ana Margarida Jacinto Sousa, Horácio Reinaldo Arronchinho Barreto, António 
Batista França, Sónia Susana Silva Vieira Reis, Vânia Cristina Baião Coelho, 
Etelvina Fernandes Alexandre, Natália Antónia Caetano, Carla Alexandra Ramos 
Correia Semedo, José Júlio Molefas Nunes, António José dos Santos Fradinho, 
Telma Catarina Manuel Belo, João Maria Fragoso Espada, e, para cumprimento do 
estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, conceder aos beneficiários o prazo de 
dez dias, para, por escrito, dizerem o que se lhes oferecer sobre o assunto; -------   
d) mandar comunicar aos munícipes Lyudmyla Pedure, Natália Sysoeva, Joana 
Fernandes Semedo Fernandes, Joaquim Marques Napier e Maria da Cruz Almeida 
o acerto efetuado na atribuição do subsídio de arrendamento;  ------------------------  
e) mandar comunicar aos munícipes Ana Paula Teresinho Ramires, Maria do Carmo 
Afonso Silva, Michel Guilavogui, Illeana Stancu, Nelsa Maria Varela Pinto, Paulo 
José Chicharro Pereira, Amadu Ali Baldé a data do término da atribuição do 
Subsídio de Arrendamento. -----------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – RUTE MIRIAM 
FERNANDES DA SILVA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  
“Face do exposto sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir 
subsídio de arrendamento à candidata Rute Miriam Fernandes da Silva Gama, no valor 
de 200,00 € mensais com efeito a partir de dezembro de 2015, inclusive.” ---------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Rute Miriam 
Fernandes da Silva (candidatura número sessenta e dois, barra, dois mil e quinze), 
no valor de duzentos euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de 
dezembro do ano de dois mil e quinze, inclusive. -----------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – JORGE JOSÉ CABO 
MARTINS – INFORMAÇÃO = 



23 de dezembro de 2015  

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:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Relativamente à candidatura, em suma, verifica-se: ----------------------------------------  
Relativamente à instrução dos pedidos de subsídio, estabelece o Regulamento para a 
Atribuição de Subsídio de Arrendamento na alínea g) do n.º 1 do artigo 6.º referente à 
instrução daqueles que a o pedido de candidatura deverá ser instruído com o último 
recibo de renda, no caso de já existir contrato de arrendamento como é o caso da 
presente situação. -----------------------------------------------------------------------------  
O candidato expôs perante este serviço de habitação que devido à situação de doença 
(acima descrita) e por impossibilidade financeira decorrente desta, tem rendas em 
atraso desde de agosto último, razão pela qual se encontra impossibilitado de 
apresentar o último recibo. Mais referiu o candidato que, caso venha a beneficiar de 
apoio por parte do município, garante o pagamento da renda atempadamente e se 
compromete a regularizar progressivamente o pagamento do montante em atraso para 
que à data da primeira atualização de dados (que se verifica decorridos seis meses) 
apresente os recibos da renda correspondentes aos meses de atribuição do subsídio 
pelo município. ---------------------------------------------------------------------------------  
Verifica-se portanto que a candidatura (relativamente ao processo de instrução) não 
cumpre um dos critérios do regulamento (apresentação do último recibo da renda) 
contudo, face à situação de fragilidade social devido a situação de doença, ao facto de 
se tratar de uma pessoa só e à inexistência de retaguarda familiar, submete-se à 
consideração da digníssima Câmara Municipal, a deliberação referente: -------------------  
1. À atribuição de subsídio de arrendamento ao candidato Jorge José Cabo Martins, 

no valor de 180,00 € mensais com efeitos a parir do início do mês de dezembro de 
2015, inclusive; -----------------------------------------------------------------------------  

2. À obrigação, na eventualidade de atribuição de subsídio, por se tratar de uma 
situação excecional, de mensalmente o interessado fazer prova do pagamento da 
renda e dar conhecimento da evolução da situação no que se refere à regularização 
das rendas em atraso, sob pena de cessação da atribuição.” ----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------  
a) atribuir subsídio de arrendamento ao candidato Jorge José Cabo Martins 
(candidatura número sessenta e um, barra, dois mil e quinze), no valor de cento e 
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oitenta euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de dezembro do ano 
de dois mil e quinze, inclusive; -------------------------------------------------------------  
b) comunicar ao candidato que, dado tratar-se de uma situação excecional, deverá 
fazer prova mensalmente do pagamento da renda e dar conhecimento da evolução 
da situação no que se refere à regularização das rendas em atraso, sob pena de 
cessação da atribuição do subsídio. --------------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – PATRÍCIA ALEXANDRA 
MEDINAS NOBRE CARRIL – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:  -------------------------------------------------------------------------------------  
“Face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir 
subsídio de arrendamento à candidata Patricia Alexandra Medinas Nobre Carril, no 
valor de 125,00 € mensais com efeito a partir de dezembro de 2015, inclusive.”----------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Patrícia 
Alexandra Medinas Nobre Carril (candidatura número sessenta, barra, dois mil e 
quinze), no valor de cento e vinte e cinco euros mensais, com efeitos a partir do 
início do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, inclusive. ---------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – JULIANA TAVARES  
– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 200 € (duzentos euros), à candidata 
Juliana Tavares, a partir do início do mês de outubro de 2015, inclusive.” -----------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Juliana Tavares 
(candidatura número quarenta e sete, barra, dois mil e quinze), no valor de 
duzentos euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de outubro do ano 
de dois mil e quinze, inclusive. -------------------------------------------------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – JOSEFA DIAS CARREIRO  
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– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:  -------------------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
Subsídio de Arrendamento, no valor mensal de 200 € (duzentos euros), à candidata 
Josefa Dias Carreiro, a partir do início de dezembro de 2015, inclusive.” -----------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Josefa Dias 
Carreiro (candidatura número sessenta e três, barra, dois mil e quinze), no valor 
de duzentos euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de dezembro do 
ano de dois mil e quinze, inclusive. ---------------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – LYUDMILA PEDURE  
– 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:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: -------------  
a) Autorizar, tendo em conta o anteriormente exposto e, a nível excecional, dar 

continuidade à Atribuição do Apoio ao Subsídio ao Arrendamento desde o mês de 
setembro, inclusive; ------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento dos mesmos.” -----------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, dar continuidade à atribuição do subsídio de arrendamento à 
candidata Lyudmila Pedure, a nível excecional, desde o início do mês de setembro 
do ano de dois mil e quinze, inclusive, autorizando o pagamento dos mesmos. --------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – JOAQUIM MARQUES 
NAPIER – 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:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: -------------  
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a) Autorizar, tendo em conta o anteriormente exposto e, a nível excecional, dar 
continuidade à Atribuição do Apoio ao Subsídio ao Arrendamento desde o mês de 
outubro, inclusive; -------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento dos mesmos.” -----------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, dar continuidade à atribuição do subsídio de arrendamento ao 
candidato Joaquim Marques Napier, a nível excecional, desde o início do mês de 
outubro do ano de dois mil e quinze, inclusive, autorizando o pagamento dos 
mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO AO BENEFICIÁRIO AMADÚ ALIU BALDÉ – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere manifestar a 
intensão de cessar a atribuição de subsídio de arrendamento com efeitos a partir do 
início do mês de outubro de 2015, inclusive. -------------------------------------------------  
Mais se sugere que de acordo com o estabelecido nos artigos décimo segundo, 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
seja concedido o prazo de dez dias ao beneficiário, para por escrito dizer o que se lhe 
oferecer sobre o assunto.” -------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerando as razões invocadas e o teor da 
informação, manifestar a intenção de cessar a atribuição do subsídio de 
arrendamento à candidatura número cento e cinquenta e dois, do beneficiário 
Amadú Aliu Baldé, com efeitos a partir do início do mês de outubro de dois mil e 
quinze, inclusive. -----------------------------------------------------------------------------  
Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 
vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 
concedido ao beneficiário o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se 
lhe oferecer sobre o assunto. --------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MUDANÇA DE HABITAÇÃO – ROSELI 
APARECIDA DA SILVA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
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cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere continuar a 
atribuir subsídio de arrendamento ao agregado familiar de Roseli Aparecida da Silva, 
passando o valor mensal para 200,00 € (duzentos euros mensais), com efeitos a partir 
do início de novembro de 2015, inclusive.” ---------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, continuar a atribuir subsídio de arrendamento ao agregado 
familiar de Roseli Aparecida da Silva (processo número trinta e quatro, barra, 
dois mil e quinze), no valor de duzentos euros mensais, com efeitos a partir do 
início do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, inclusive. ----------------------   
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Marlene 
Silva, com fundamento no facto de fazer parte do Júri nomeado para atribuição 
das Bolsas de Estudo, e invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo 
quadragésimo quarto do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 
respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------   

= BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 2015/2016 – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------       
1. Sendo objetivo do Município de Albufeira a criação de medidas no âmbito social, que 

visem a promoção do desenvolvimento das igualdades de oportunidades no acesso ao 
Ensino Superior, no sentido de minimizar as diferenças socio económicas 
possibilitando a prossecução dos estudos ao nível superior, serão atribuídas no ano 
letivo 2015/2016; --------------------------------------------------------------------------  

2. de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do regulamento n.º 49/2012, referente a bolsas 
de estudo a Câmara Municipal de Albufeira, em cada ano letivo, concederá 30 bolsas 
de estudo (20 a alunos a estudar no Algarve e 10 fora do Algarve) a alunos do 
concelho, que frequentem cursos superiores de licenciatura; ---------------------------  

3. de acordo com o artigo 20.º do regulamento n.º 49/2012, referente a Bolsas de 
Estudo Ensino Superior do Município de Albufeira, serão atribuídas 21 renovações 
de atribuição de bolsa de estudo; ---------------------------------------------------------  

4. recebemos 48 candidaturas, as quais foram analisadas pelo júri; -----------------------  
5. a alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às Câmaras 

Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 
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interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 
ou outra; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. que a situação se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a lista provisória dos 
candidatos ordenados por ordem decrescente do respetivo valor característico e a ata 
da reunião do júri para atribuição de Bolsas de Estudo do ensino superior 2015/2016.” --  
Esta proposta fazia-se acompanhar da lista provisória dos candidatos e da ata da 
reunião do júri nela referidos, documentos que se dão por integralmente transcritos e 
dos quais fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião.  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------  
Não estava presente a senhora Vereadora Marlene Silva, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  
 
= 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 
das distribuições detalhadas ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 
ADMINISTRATIVO DE VALE PEDRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. Na sequência da abertura de concurso público, por deliberação tomada em sessão de 

Câmara realizada em 30 de setembro do ano de 2008, foi adjudicada, à sociedade 
comercial denominada “Habipro Construção Civil SA”, a empreitada de construção do 
edifício administrativo de Vale de Pedras, pelo valor de €. 2.060.000,00 (dois 
milhões e sessenta mil euros), ao qual acresce IVA à taxa legal aplicável, com um 
prazo de execução fixado em 540 (quinhentos e quarenta) dias.  -----------------------  

2. Em 10 de dezembro do ano de 2008 o Município de Albufeira celebrou, com a 
referida sociedade comercial, o respetivo contrato de empreitada, denominado 
“Contrato para Execução da Empreitada de Construção de Edifício Administrativo 
em Vale Pedras” . --------------------------------------------------------------------------  

3. Os trabalhos de execução da obra tiveram início em 07.01.2009, data na qual foi 

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 
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elaborado e assinado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 155.º do 
Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de março, o respetivo “Auto de Consignação da Obra”. ---  

4. Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 214.º do aludido Decreto Lei, de acordo 
com a deliberação de Câmara tomada em sessão realizada no dia 31.03.2009, foi 
concedido à sociedade “Habipro Construção Civil SA”, um adiantamento no montante 
de €. 360.000,00 (trezentos e sessenta mil euros) ao qual acresce IVA à taxa legal. 

5. O adiantamento feito pelo Município àquela sociedade e referido no número 
antecedente, encontra-se integralmente reembolsado. ----------------------------------  

6. A execução dos trabalhos em obra foi suspensa, a pedido da sociedade “Habipro 
Construção Civil SA”, entre os dias 27 do mês de agosto a 03 do mês de setembro 
do ano de 2009, nos termos do artigo 185.º do aludido Decreto Lei n.º 59/99, de 2 
de março e, posteriormente, suspensos em finais da primeira quinzena do mês de 
outubro desse mesmo ano, conforme registo constante do respetivo Livro de Obra, 
não se tendo verificado, desde então, qualquer retoma dos mesmos após tal data. ----  

7. No decurso da execução da empreitada foi detetado que alguns trabalhos 
requeridos para a boa execução do projeto não constavam do mapa de quantidades 
do contrato e/ou, por outro lado, constavam em quantidade desadequada. -------------  

8. Em sessão de câmara realizada no dia 15.09.2009 foi então deliberado, tendo em 
conta o teor das informações dos serviços e nos termos das mesmas:------------------  

a) aprovar os preços unitários relativos aos trabalhos com preços ainda não 
contratados; -------------------------------------------------------------------------------  

b) concordar com a realização de trabalhos a mais no valor total de 85.755,82 €. 
(oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco euros, oitenta e dois cêntimos), 
acrescido de IVA; -------------------------------------------------------------------------  

c) determinar a celebração de contrato adicional  prevendo a realização de trabalhos a 
mais no valor referido em b), cifrando-se o valor da obra em 2.145.755,82 €. (dois 
milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco euros, oitenta 
e dois cêntimos), acrescido de IVA. ------------------------------------------------------  

9. Posteriormente, em sessão de câmara realizada no dia 03.11.2009 foi igualmente 
deliberado, tendo em conta o teor das informações dos serviços e nos termos das 
mesmas: ------------------------------------------------------------------------------------  

a) aprovar os preços unitários relativos aos trabalhos com preços ainda não 
contratados; -------------------------------------------------------------------------------  

b) concordar com a realização de trabalhos a mais no valor de 71.561,93 €. (setenta e 
um mil, quinhentos e sessenta e um euros, noventa e três cêntimos) mais IVA; --------  
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c) determinar a celebração de contrato adicional prevendo a realização de trabalhos a 
mais no valor referido em b); -------------------------------------------------------------  

 Mais foi deliberado conceder prorrogação legal do prazo para conclusão das obras 
de 18 dias. ----------------------------------------------------------------------------------  

10. O(s) contrato(s) adicional(is) relativo(s) aos trabalhos que foram aprovados através 
das deliberações referidas nos números antecedentes nunca foi(ram) formalizado(s) 
com a sociedade “Habipro Construção Civil SA”, pelo facto desta sociedade nunca 
ter feito a apresentação da documentação exigível para tanto. -------------------------  

11. O Município procedeu à elaboração do mapa de revisão de preços dos trabalhos já 
executados, do qual resultou um valor negativo no montante de €. 7.041,53 (sete mil, 
quarenta e um euros, cinquenta e três cêntimos), ao qual deve acrescer o respetivo 
IVA calculado à taxa legal. ----------------------------------------------------------------  

12. Entretanto, no âmbito do Processo n.º 2249/09.1 TBLLE do 3.º juízo cível do então 
designado Tribunal Judicial da Comarca de Loulé, no dia 06 de abril do ano de 2010 
foi proferida sentença de declaração de insolvência da referida sociedade “Habipro 
Construção Civil SA”, tendo então sido nomeado para Administrador da Insolvência 
Ademar Margarido de Sampaio R. Leite, com domicílio profissional na Praceta 
Baltazar Gonçalves Lobato, lote 3, 1.º Esq.º em Tavira. (cfr. Anúncio n.º 4265/2010 
publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 2010). ------------  

13. Mediante carta datada de 14 de janeiro do ano de 2011 o Sr. Administrador de 
Insolvência daquela sociedade veio informar o Município de Albufeira da existência 
de um “acordo na cessão da posição contratual da Habipro à Telhabel na empreitada 
em referência”.  ---------------------------------------------------------------------------  

14. Em sessão de Câmara realizada em 05 de abril do ano de 2011 foi deliberado, tendo 
em conta o teor da informação dos serviços do dia anterior, “autorizar a cessão da 
posição contratual em causa, desde que observados  os condicionalismos expostos na 
mesma” e, bem assim, prorrogar, graciosamente, até 31 de março do ano de 2012 o 
prazo de execução da obra.  ---------------------------------------------------------------  

15. Através de carta datada de 20 de abril do ano de 2011 (registada sob o n.º E-
CMA/2011/14274 em 21.04.2011), veio a sociedade comercial “TELHABEL – 
CONSTRUÇÕES, SA”, remeter ao Município de Albufeira o “Contrato de Cessão da 
Posição Contratual” outorgado dois dias antes, i.e. em 18 de abril de 2011, entre o 
Sr. Administrador da Insolvência da sociedade “Habipro, S.A.”, e aquela sociedade 
comercial.  ----------------------------------------------------------------------------------  

16. Na sequência da deliberação referida no número 14 e após a sociedade “TELHABEL 
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– CONSTRUÇÕES, SA”, ter apresentado toda a documentação necessária para a 
referida Cessão da Posição Contratual, em 30 de junho do ano de 2011 a Comissão 
de Abertura do Concurso referido no ponto 1. antecedente, elaborou o “Relatório de 
Análise de Documentos e Avaliação da Capacidade Técnica da Entidade Telhabel 
para efeitos de Cessão Contratual”, através do qual concluiu, por unanimidade, 
considerar “apta para execução da empreitada de «Construção de Edifício 
Administrativo em Vale Pedras» e para efeitos constantes do art.º 98 do D.L. n.º 
59/99 de 2 Março, a empresa Telhabel.” -------------------------------------------------  

17. Em sessão de Câmara realizada em 05 de julho desse mesmo ano de 2011 “foi 
deliberado, tendo em conta o teor do relatório, autorizar a cessão da posição 
contratual em causa.” ----------------------------------------------------------------------  

18. A sociedade “TELHABEL – CONSTRUÇÕES, SA”, prestou caução, sob a forma de 
garantia bancária, no valor de €. 97.334,02 (noventa e sete mil, trezentos e trinta e 
quatro euros, e dois cêntimos), emitida pela Caixa Geral de Depósitos em 13 de 
janeiro do ano de 2012. --------------------------------------------------------------------  

19. Nenhuma das partes manifestou intenção na rescisão do contrato de empreitada 
referido em 2., sendo pois vontade de ambas concluir a construção do edifício 
objeto daquele contrato, assegurando assim, a todo o momento, a continuidade dos 
trabalhos.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------  
Este órgão colegial delibere proceder à aprovação da minuta do Aditamento ao 
Contrato de Empreitada para construção de Edifício Administrativo em Vale de Pedras 
– Trabalhos a mais, em anexo.” ---------------------------------------------------------------      
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato nela referida, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE 
REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BECO DA CORCOVADA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 
REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 
PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Jevop Construções, S.A., foi 
apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, datado de onze de 
dezembro corrente, pelo qual se constata que todos os trabalhos se encontram em 
satisfatório estado de execução e conservação, razão porque é considerada em 
condições de ser recebida provisoriamente.  ------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória. ------------  
 

= 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 (s) n.º (s): ECMA19647 de 21-05-2015 -----------------------------------  
Processo n.º: 381/2003 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: APA – Agência Portuguesa do Ambiente ---------------------------------------  
Local da Obra: Esplanada do Túnel, Praia do Peneco, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – montagem e exploração de quiosque ---------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 44547 de 03-12-2015 ------------------------------------------  
Processo n.º: 1196/1988 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Rosemarie Gillian Franklin -----------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização José Almeida Carvalho, lote 1, Álamos, freguesia da Guia ---  
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por mais 15 dias. --------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação por mais quinze dias. -------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA6652 de 20-02-2015 e ECMA16600 de 29-04-2015 --  
Processo n.º: 13T/1974 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Pinhal do Concelho, freguesia de Albufeira e Olhos de Água 
Assunto: Ofício de entidade externa – Confirmação: medidas de autoproteção -----------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA5539 de 11-02-2015; 5497 de 11-02-2015; 8739 de 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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05-03-2015 e ECMA17435 de 06-05-2015 --------------------------------------------------  
Processo n.º: 6/2015 --------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Celeste Pontes Vieira da Silva -------------------------------------------  
Local da Obra: Largo Eng.º Duarte Pacheco n.ºs 54, 56 e 57, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção/Reconstrução de edificação --------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido nos termos do parecer 
técnico de treze de abril de dois mil e quinze e com os fundamentos constantes na 
deliberação de vinte e dois de abril de dois mil e quinze. -------------------------------  
Não estava presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. ----  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 23057 de 15-06-2015 ------------------------------------------  
Processo n.º: 37/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Paulo Jorge Oliva Condenço-----------------------------------------------------  
Local da Obra: Rua Fernando Pessoa n.º 56, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar --------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitetura -------------------------------------------------------                
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de dezembro de dois mil e 
quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 
indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13316 de 09-04-2015 ------------------------------------------  
Processo n.º: 23IP/2015 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Filipa Alexandra da Costa Rosado ----------------------------------------------  
Local da Obra: Edifício Oura Casa Branca – Estrada de St.ª Eulália, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  
Assunto: Pedido de informação prévia relativa á alteração do uso (escritório) para 
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habitação. -------------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de dezembro de dois mil e 
quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 
indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 45321 de 18-12-2014 ------------------------------------------  
Processo n.º: 74/1977 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria de Fátima Pereira Mendes das Neves -----------------------------------  
Local da Obra: Canais, freguesia de Ferreiras  ----------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e muro de vedação -----  
Aprovação do projecto de arquitetura -------------------------------------------------------              
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura tal como é 
requerido, devendo o exterior ser pintado de branco. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA28487II de 30-07-2013; ECMA28487 de 30-07-
2013; ECMA9268 de 18-03-2014; ECMA26212 de 06-07-2015 e ECMA34139 de 16-
09-2015 ---------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 480/2001 ---------------------------------------------------------------  
Requerente: Policity – Construção e Urbanizações, Lda -------------------------------------  
Local da Obra: Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  
Assunto: Obras de urbanização e cancelamento de garantia bancária ---------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15334 de 21-04-2015 ------------------------------------------  
Processo n.º: 375/1976 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Rita de Jesus R. Gonçalves Henriques, mandatária de Álvaro Henriques 
Rebelo -----------------------------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Av.ª da Liberdade n.º 42-1.º Esq.º - fracção F,  Edifício Saradel, 
freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  
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Assunto: Pedido de inclusão ao processo de obras 375/1976 que ficou omisso no auto 
de vistoria n.º 7/2015. ------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado determinar que se proceda nos termos da 
informação técnica de dez de julho de dois mil e quinze. -------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 18372 de 13-05-2015 e 30210 de 07-08-2015 ---------------  
Processo n.º: 371/1988 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Eduardo Manuel Coelho Adrião -------------------------------------------------  
Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  
Assunto: Licença – Alteração de um edifício de habitação colectiva, construção de 
telheiro, arrumos e piscina--------------------------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura nos termos da 
informação técnica de trinta de novembro de dois mil e quinze, devendo o exterior 
ser pintado de branco.-----------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 40986 de 21-11-2014 -------------------------------------------  
Processo n.º: 435/1979 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Lusco Fusco – Exploração Turística S.A. ---------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação e piscina ---------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de dezembro de dois mil e 
quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 
indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15252DI de 18-04-2013 e 15252 de 18-04-2013 -------------  
Processo n.º: 635/1985 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maximino Duarte João ----------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Rua da Vitória, lote 3, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos 
de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Exposição – Alteração sobre estabelecimento de bebidas com dança e música 
ao vivo -----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao requerente a informação técnica de 
dez de fevereiro de dois mil e quinze. ----------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13632 de 10-01-2015; 2288 de 19-01-2015; 21830 de 05-
06-2015; ECMA32905 de 03-09-2015; 33655 de 11-09-2015 e 43643 de 27-11-2015 ---  
Processo n.º: 1/2015 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Cunhavillas – Construções Unipessoal, Lda -------------------------------------  
Local da Obra: Vale Parra, freguesia da Guia ------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muros --------  
Apreciação de Licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, nos termos do parecer técnico 
de catorze de dezembro de dois mi e quinze e da informação da Divisão de Obras 
Particulares de vinte e sete de novembro de dois mil e quinze, devendo o exterior 
ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 18863PU de 30-05-2014; 18863 de 30-05-2014 e 28239 
de 23-07-2015 --------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 27IP/2014 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Alto da Colina, S.A. -------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Balaia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------  
Assunto: Pedido de informação prévia relativa à construção de uma área técnica no 
Hotel Apartamento Alto da Colina -----------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de novembro de dois 
mil e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual 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 
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dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 33521 de 12-10-2011; 2204 de 18-01-2012; 13206 de 11-
04-2012; 15792 de 02-05-2012 e 31442 de 09-08-2015 -----------------------------------  
Processo n.º: 84/2011 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: José da Conceição Guilherme ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Assumadas, freguesia da Guia -----------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar --------------------------  
Aprovação do projecto de arquitetura -------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao requerente a informação técnica de 
vinte e dois de outubro de dois mil e quinze. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 26504 de 08-07-2015 e 36861 de 09-10-2015 ---------------  
Processo n.º: Lot.º 46/1974 -----------------------------------------------------------------  
Requerente: Quinta da Correeira, Urbanizações, Lda ---------------------------------------  
Local da Obra: Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------  
Assunto: Licença – Alteração de loteamento -------------------------------------------------  
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
instrução. -------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 42448 de 02-12-2014; 10424 de 17-03-2015 e 30075 de 
06-08-2015 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 54/2014 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Isermar Imobiliária, Lda --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença - Construção de moradia unifamiliar, com piscina e muro de vedação ---  
Apreciação de licenciamento------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de trinta de setembro 
de dois mil e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual 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 
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atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. -  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 42452 de 02-12-2014; 10427 de 17-03-2015 e 30072 de 
06-08-2015------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 55/2014 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Isermar Imobiliária, Lda -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar em banda, com piscina e muro de 
vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação de licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de trinta de setembro 
de dois mil e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara 
concorda, se prevê o indeferimento do pedido. -------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. -  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 42444 de 02-12-2014; 10420 de 17-03-2015 e 30079 de 
06-08-2015------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 56/2014 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Isermar Imobiliária, Lda -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, com piscina e muro de vedação ---  
Apreciação de licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de trinta de setembro 
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de dois mil e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara 
concorda, se prevê o indeferimento do pedido. -------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. -  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 42461 de 02-12-2014; 10431 de 17-03-2015 e 30082 de 
06-08-2015 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 57/2014 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Isermar Imobiliária, Lda --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença - Construção de moradia unifamiliar, com piscina e muro de vedação ---  
Apreciação de licenciamento------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de trinta de setembro 
de dois mil e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara 
concorda, se prevê o indeferimento do pedido. -------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. -  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 42457 de 02-12-2014; 10429 de 17-03-2015 e 30080 de 
06-08-2015 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 58/2014 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Isermar Imobiliária, Lda -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença - Construção de moradia unifamiliar, com piscina e muro de vedação ---  
Apreciação de licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de 
outubro de dois mil e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta 
Câmara concorda, se prevê o indeferimento do pedido. ---------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. -  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 42436 de 02-12-2014; 10435 de 17-03-2015 e 30083 de 
06-08-2015------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 59/2014 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Isermar Imobiliária, Lda -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença - Construção de moradia unifamiliar, com piscina e muro de vedação ---  
Apreciação de licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de trinta de setembro 
de dois mil e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual 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, 
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e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. -  
♦ Informação da Divisão Jurídica e Contencioso -------------------------------------------  
Requerimento (s) n.º (s): ECMA59435 de 20-11-2009 --------------------------------------  
Processo n.º: 741/1989 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: TTI – Produção Agrícola e Industrial, Lda -------------------------------------  
Local da Obra: Mosqueira, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  
Assunto: Solicitando feitura de escritura de cedência de terreno -------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir a informação da Divisão Jurídica e 
Contencioso de dezoito de dezembro de dois mil e quinze. ------------------------------    
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5597 de 12-02-2015 -------------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 590 A/1978 -------------------------------------------------------------  
Requerente: Lusco Fusco – Exploração Turística, S.A. --------------------------------------  
Local da Obra: Salgados, Vale Rabelho, freguesia da Guia ----------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 15/84 – Fase I ------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido tendo em conta o parecer 
técnico de onze de dezembro de dois mil e quinze e remeter para consulta pública.  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA12804 de 06-04-2015; ECMA24367 de 23-06-2015 e 
ECMA25449 de 01-07-2015 ------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 563/1978 ----------------------------------------------------------------  
Requerente: Joaquim Augusto Cardoso Lambiza ---------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização S. Rafael, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Exposição – Alteração de loteamento ----------------------------------------------  
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 31829 de 24-08-2015 ------------------------------------------  
Processo n.º: 387/1988 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Valdemar de Jesus Oliveira da Costa ------------------------------------------  
Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e garagem --------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
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fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de dezembro de dois mil 
e quinze, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 
o indeferimento do pedido. ------------------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 12749 de 06-04-2015; 34983II de 24-09-2015; 34983 de 
24-09-2015; ECMA38997 de 27-10-2015 e 44806 de 04-12-2015 ------------------------  
Processo n.º: 20IP/2015 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Vila X, Sociedade Unipessoal, Lda ----------------------------------------------  
Local da Obra: Avenida da Liberdade, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  
Assunto: Pedido de informação prévia relativo às obras de alteração no edifício “Pensão 
Albufeirense” ---------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado, após deslocação ao local determinar retirar o 
processo, para melhor análise. --------------------------------------------------------------  

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

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

= ENCERRAMENTO = 
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e três 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 de Divisão de 
Recursos Humanos, em regime de substituição, que secretariei. ---------------------------  
________________________________________________________________
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