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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de 

Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 

presidente, senhor Carlos Eduardo da Silva e Sousa, achando-se presentes o vice-

presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, e os vereadores, senhores, Célia Maria 

Calado Pedroso, Marlene Martins Dias da Silva, Ana Maria Marques Simões Prisca 

Vidigal da Silva e Rogério Pires Rodrigues Neto. -----------------------------------------  

Participou o senhor vereador Sérgio Santos Brito, nos termos previstos nos artigos 

septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove, barra, 

noventa e nove, de dezoito de setembro, em substituição do senhor vereador Fernando 

José dos Santos Anastácio, que informou da sua impossibilidade de participar na 

reunião por se encontrar ausente da área do país. ------------------------------------------  

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. ----------------------------------------    

Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e quarenta e cinco 

minutos, deu a Câmara início ao: --------------------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor presidente informou que provavelmente terá que se ausentar da reunião 

antes do término da mesma, uma vez que tem que se deslocar a Olhão, em virtude de 

ter sido contactado pelo senhor administrador de insolvência da “Massa Falida da 

Faceal”, que lhe comunicou que vai haver, naquela cidade, uma assembleia de credores. 

O senhor presidente disse seguidamente que se irá conhecer a opinião do senhor 

doutor juiz sobre a posição do município relativamente à alteração do valor dos imóveis 

que está a adquirir, uma vez que o preço inicialmente contratado foi de três milhões, 

quinhentos e setenta e dois mil e duzentos euros, dos quais já foram liquidados 

oitocentos e noventa e três mil e cinquenta euros, mas que, posteriormente, houve uma 

alteração de circunstâncias, que aliás está expressa nas avaliações dos imóveis que mais 

tarde foram feitas. Disse ainda que irá defender na assembleia de credores que o 

município tem avaliações que preveem um preço dos imóveis mais baixo do que aquele 

que foi inicialmente contratado, uma vez que houve alteração de circunstâncias, que o 

município entrou numa situação económica muito difícil, que os valores do imobiliário no 

Algarve baixaram substancialmente e que está também em causa a defesa do interesse 

público. Explicou em seguida que não irá tomar nenhuma decisão, mas que se o fizer, a 
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mesma ficará sujeita a ratificação pela câmara, e que se irá fazer acompanhar na 

referida assembleia pela técnica do município, senhora doutora Ana Nunes. ----------------  

Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 

pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  

 

= ACTA DA REUNIÃO DE 11 DE MAIO DE 2016 = 

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia onze 

de maio de dois mil e dezasseis, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter sido 

dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 

previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. ----------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 

da Tesouraria do dia vinte e um de junho de dois mil e dezasseis, eram das quantias de: -  

Operações Orçamentais – cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, 

oitocentos e cinquenta e sete euros e setenta e um cêntimos. -----------------------------  

Operações não Orçamentais – novecentos sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e 

oito euros e sessenta e nove cêntimos. ------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 

membros, do teor:-----------------------------------------------------------------------------  

 Da Resolução de Conselho de Ministros n.º 33-A/2016, de nove de junho, que 

cria as condições para a aplicação automática da tarifa social de energia elétrica e de 

gás natural, determinando a troca de informações entre os serviços competentes da 

Administração Pública; ------------------------------------------------------------------------   

 Da Declaração de Retificação n.º 10-A/2016, de nove de junho, que retifica o 

Decreto-Lei número dezoito, barra, dois mil e dezasseis, de treze de abril, das 

Finanças, que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para dois mil 

e dezasseis, publicado no Diário da República, Primeira série, número setenta e dois, de 

treze de abril de dois mil e dezasseis; -------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 167/2016, de quinze de junho, que estabelece que no ano de dois 

mil e dezasseis, o período crítico no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, vigora de um de julho a trinta de setembro, e nele devem ser asseguradas 

medidas especiais de prevenção contra incêndios florestais; -------------------------------  

 Da Lei n.º 18/2016, de vinte de junho, que estabelece as trinta e cinco horas 

como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, procedendo à 

A – GENERALIDADES  
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segunda alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 

Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. --------------------  

= 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 = 

O senhor presidente informou que a escritora Lídia Jorge esteve presente num evento 

bastante interessante que se realizou na Biblioteca Municipal de Albufeira, tendo 

manifestado a sua solidariedade com a tomada de posição dos algarvios e dos seus 

representantes autarcas, que demonstraram ser absolutamente contrários à 

exploração de petróleo no Algarve, estando inclusivamente disponível para participar 

em qualquer ação que seja necessária realizar nesse sentido. ------------------------------    

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 

Clube, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo 

nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 

impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente em treze de junho corrente, através do 

qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro da 

Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 

disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para 

deslocação a Salir, no dia quinze de junho também corrente, para participação em 

atividade desportiva, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto 

do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu 

aquele despacho para ratificação pela câmara. ----------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------   

Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 

sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – GUIA FUTEBOL CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente em dezasseis de junho corrente, através do 

qual, autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Guia Futebol Clube, no 

dia dezassete de junho também corrente, para o transporte da equipa do Sporting 

Clube de Portugal da Cidade Universitária de Lisboa para o Estádio Arsénio Catuna na 

Guia, e no dia dezanove de junho também corrente, para o regresso da referida equipa 

do Estádio Arsénio Catuna na Guia para a Cidade Universitária de Lisboa, e, conforme o 

disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco 

barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação 

pela câmara. -----------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  

= TRANSPORTES – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCECIONAL 

DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente, em dezassete de junho corrente, através 

do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 

disponibilização dos transportes solicitados pela APEXA – Associação de Apoio à 

Pessoa Excecional do Algarve, para deslocação a Olivais - Lisboa, com saída no dia 

dezassete e regresso no dia dezoito, ambos de junho corrente, para participação em 

atividade desportiva, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para a 

realização do transporte, considerando que se destina a jovens e adultos do concelho e 

são imprescindíveis para o cumprimento do calendário desportivo oficial, sendo 

indispensável para esta câmara o bem-estar e formação desportiva destes jovens, o 

que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas famílias, 

não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o número 

três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze 

de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do 

Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu 

aquele despacho para ratificação pela câmara. ----------------------------------------------   
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  

= TRANSPORTES – IEFP – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL (ESPAÇO BUSSOLA – ALBUFEIRA) – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente, em dezassete de 

junho corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do 

artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de 

doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização de 

transporte solicitado pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(Espaço Bussola – Albufeira), para várias deslocações de um grupo de formandos a 

várias empresas do concelho de Albufeira, nos dias vinte e dois e vinte e oito ambos de 

junho também corrente, no âmbito do Curso de Operadores de Armazenagem. -----------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= TRANSPORTES – APCEMOURIZ – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO 

ESCOLAR DE MOURIZ – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente, em dezassete de 

junho corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do 

artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de 

doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização de 

transporte solicitado pela APCEMOURIZ – Associação de Pais do Centro Escolar de 

Mouriz, para deslocação de um grupo de alunos do Aeroporto de Faro para o Zoomarine 

em Albufeira e retorno ao Aeroporto de Faro, nos dias doze e treze ambos de julho 

próximo, no âmbito de actividades de ATL daquela Associação. ----------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente e o 

senhor vereador Sérgio Brito, com fundamento no facto de fazerem parte dos 

órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, 

e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do 

Código do Procedimento Administrativo, suscitaram a respetiva situação de 

impedimento, tendo os mesmos se ausentado da sala. -----------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 

pelo senhor presidente em dezassete de junho corrente, através do qual, invocando o 

previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei 

setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a câmara 

municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes entidades, 
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para participação em diversas atividades desportivas e culturais nos seguintes dias:-----   

 Casa do Povo de Paderne, para deslocação a Almodôvar, no dia vinte e três de junho; -  

 Associação LUEL – Arte em Movimento, para deslocação a Lagos, no dia vinte e cinco 

de junho; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, para deslocação a Fátima, no dia vinte e 

cinco de junho; --------------------------------------------------------------------------------   

 Fábrica da Igreja Paroquial de Paderne, para deslocação a Loulé, no dia vinte e cinco 

de junho; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, para deslocação ao 

Montijo, no dia dois de julho; -----------------------------------------------------------------   

 Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Tavira, nos dias vinte e cinco e 

vinte e seis de junho; -------------------------------------------------------------------------  

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Faro, nos dias vinte e cinco e vinte e 

seis de junho, a Bucelas – Loures, com saída no dia vinte e cinco e chegada no dia vinte 

e seis de junho, e a Loulé, no dia dois de julho; ----------------------------------------------  

 Imortal Basket Club, para deslocação a Faro, no dia dois de julho. ---------------------   

Esta proposta fazia-se acompanhar de 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 e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 

sessenta por cento a que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da 

Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------   

Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 

de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 

aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

aprovados. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes o senhor vice-presidente e o senhor vereador Sérgio Brito 

que a seguir à votação regressaram à sala. -----------------------------------------------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
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Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em dezassete de junho corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), 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, mediante a disponibilização do Pavilhão Desportivo de Albufeira, no dia 

dezoito de junho corrente, entre as dezassete horas e as dezanove horas, e no dia 

dezanove de junho também corrente, entre as dez horas e as doze horas, para a 

realização de treinos da Selecção do Algarve de Mini 12, 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 – IMORTAL BASKET CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em dezassete de junho corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), 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 ao Imortal Basket Clube, mediante 

a disponibilização de contentores do lixo e de baias de segurança, de equipamento de 

som, e meios humanos e técnicos, no dia dezanove de junho também corrente, para a 

realização do jantar do Quinto Aniversário do Clube, 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 – PADERNENSE CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Através do documento anexo vem o Padernense Clube, solicitar apoio para as festas de 

Verão que terão lugar nos dias 25 de junho, 9 de Julho e 23 de julho. ---------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1) O apoio se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o Município; ---------------------------------------------------------------------------  

2) O evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo para o 

panorama cultural e turístico do concelho; -----------------------------------------------  

3) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 
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assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica, em particular da 

Freguesia em questão. ---------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  

 Montagem de palco para a festa de dia 25 de junho e 23 de julho; ---------------------  

 Eletrificação e iluminação do recinto para os 3 dias de festa; --------------------------  

 Disponibilização de meios humanos e técnicos para apoio à realização do evento.” -----  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Através do documento anexo, vem a Associação dos Amigos de Albufeira, solicitar 

apoio para a realização das Festa dos Santos Populares, que terá lugar no dia 23 de 

junho de 2016 no recinto exterior da sede da associação. ----------------------------------   

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1) O evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo para o 

panorama cultural e turístico do concelho; -----------------------------------------------  

2) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município. ---------------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  

 Isenção do pagamento da taxa devida à emissão da Licença Especial de Ruído, nos 

termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2016/36391.” -----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 

Clube, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo 

nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 

impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  

= APOIOS – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Pelo Imortal Desportivo Clube, foi através da informação da Divisão de Desporto 

junto ao presente, solicitada autorização de apoio para a realização de atividades 

desportivas, nos meses de Junho, Julho e Agosto, através da cedência do Pavilhão 

Desportivo de Albufeira. ----------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. Que este tipo de apoio contribui como forma de incentivo à prática desportiva; ------   

2. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais; ----------------------------------------------------  

3. Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das actividades desportivas no 

nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  

4. Que a Câmara Municipal apoiará os clubes que mobilizem praticantes residentes no 

concelho de Albufeira, organizem o maior número de actividades e de eventos, 

desenvolvam maior número de modalidades, criem profundas relações com a 

comunidade envolvente e demonstrem uma actividade consistente do ponto de vista 

desportivo e pedagógico; ------------------------------------------------------------------  

5. Que as entidades requerentes têm nos seus objectivos o desenvolvimento 

desportivo no nosso Concelho; -------------------------------------------------------------   

6. 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 o Clube do Concelho supra 

mencionado, nos seguintes termos: -----------------------------------------------------------  

 Autorizar o referido clube a utilizar o Pavilhão Desportivo de Albufeira nos 

seguintes dias: -----------------------------------------------------------------------------  

o 23 e 30 de junho entre as 15:00 e as 17:00 horas; --------------------------------------  

o 07, 14, 21 e 28 de julho entre as 15:00 e as 17:00 horas; -------------------------------  

o 04, 11, 18 e 25 de agosto entre as 15:00 e as 17:00 horas.” -----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 

sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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= APOIOS – ARPA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE PATINAGEM ARTÍSTICA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Pela ARPA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE PATINAGEM ARTISTICA, foi, através 

do requerimento junto ao presente, solicitado a cedência de uma sala para a realização 

da assembleia geral ordinária da Associação a ter lugar no dia 03 de Julho de 2016 a 

partir das 18h00. ------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

 Que a Sala de Reuniões do edifício dos paços do concelho está disponível na data e 

horas solicitadas; --------------------------------------------------------------------------  

 Que é competência indelegável da Câmara Municipal a atribuição de apoios às 

atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------------------------------------------------  

 Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro; -------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

 Autorizar a utilização da Sala de Reuniões do edifício dos paços do concelho no dia 

03 de Julho de 2016 a partir das 18h00.” ------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – PROJETO PESCADOR DE SONHOS E6G DO PROGRAMA ESCOLHAS 

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“No âmbito do Projeto Pescador de Sonhos E6G do Programa Escolhas, do qual é, a 

Autarquia entidade parceira, vem o Coordenador do referido projeto, solicitar a 

cedência de 15 cadeiras e 3 mesas. ----------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------     

1. Que 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 interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------------------  

2. Que o material existe em excedente na EB1 de Albufeira n.º 1 - Av. Ténis; ------------  

 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar cedência de palco, 15 cadeiras e 3 

mesas para o Projeto Pescador de Sonhos E6G do Programa Escolhas.” --------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

“O Agrupamento de Escolas de Ferreiras veio solicitar a formalização de um protocolo 

de colaboração para o desenvolvimento de formação em contexto de trabalho, entre o 

Município de Albufeira e o referido Agrupamento, no âmbito do curso vocacional de 

Eco-Desporto, com a duração de 160 horas, prevendo-se iniciar durante o mês de junho 

de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. Que o protocolo em apreço se destina ao desenvolvimento de formação em contexto 

de trabalho dos formandos Bruna Santos, Diogo Guerreiro, Gonçalo Messias, Jéssica 

D’Oliveira e Rafael Pargana, na DEAS – Divisão de Educação e Ação Social; -----------  

2. O interesse e disponibilidade manifestados pela Chefe de Divisão da DEAS, Dra. 

Manuela Lima; ------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as 

condições para proporcionar aos formandos o desenvolvimento de formação em 

contexto de trabalho, num total de 160 horas, a iniciar durante o mês de junho de 

2016; ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Que as atividades a desenvolver não são remuneradas, e os formandos/estagiários 

estarão cobertos pelo seguro escolar, pelo que não acarreta quaisquer custos para o 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------  

5. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, confere a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para 

apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; ----------------  

6. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo entre o 

Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Ferreiras, nos termos da minuta 

do protocolo que se anexa.” -------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   



  

 

 

 __________________________ 
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes três informações: -----   

A primeira, subscrita pela chefe da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e 

Cultural, em regime de substituição, do seguinte teor: -------------------------------------  

“Anexo minuta de acordo que resultou da reunião com a Dra. Alexandra da Divisão 

jurídica. As alterações já foram enviadas à DRCult que concordou com as mesmas, 

sendo o documento que se anexa na presente etapa, o final. --------------------------------   

Deverá ser enviado para Cabimento (dotação em PPI) e agendado para deliberação de 

Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda, com origem na Divisão Financeira, do teor seguinte: ---------------------------  

“Tendo em consideração os n.ºs 1 e 2 da Cláusula 6.ª (Vigência) o presente acordo é 

válido por um período de 1 ano com a possibilidade de renovação automática. Tratando 

de uma despesa plurianual é necessária a inscrição do respectivo projecto em anos 

seguintes, a efectuar através de uma revisão orçamental, pelo que solicito o respectivo 

cronograma financeiro.”-----------------------------------------------------------------------  

A terceira, subscrita pela directora do Departamento de Desenvolvimento Económico, 

Social e Cultural, do teor seguinte: ----------------------------------------------------------  

“Conforme informado pela chefe da DTDEC na etapa 10, embora a previsão de 

execução seja de 30% para 2016 e 70% para 2017, sugere-se, salvo melhor 

entendimento, que o presente Protocolo seja na mesma alvo de deliberação de Câmara, 

ficando a sua execução sujeita à revisão orçamental necessária. A razão desta 

sugestão tem a ver com o facto de se prever, nos próximos dias, a abertura das linhas 

de financiamento do 2020 para a Cultura (onde esta candidatura se enquadra) e a 

necessidade deste protocolo entre o município e a DRC estar previamente aprovado e 

integrar a referida candidatura.” ------------------------------------------------------------  

Estas informações faziam-se acompanhar da minuta do protocolo nelas 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, tendo em conta o teor das informações e nos 

termos das mesmas, manifestar concordância com a celebração do protocolo entre 

o Município de Albufeira e a Direção Regional de Cultura do Algarve, solicitando-

se, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 

assembleia municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um do artigo 
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sexto da Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. --------   

A eficácia deste ato fica condicionada à inclusão do respectivo encargo no ano de 

2017 na terceira revisão das Grandes Opções do Plano 2016/2019 e do 

Orçamento do Município para o ano de 2016 e à aprovação da mesma por parte da 

digníssima Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  

 

= FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Financeira, 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 Ex.ma Câmara Municipal delibere no sentido de que, 

a percentagem a considerar em termos de repartição dos montantes do FEF seja de 

90% para correntes e 10% para capital, percentagem que corresponde ao que será 

fixado pela DGAL, na ausência de comunicação até 30 de junho, nos termos do n.º 4 do 

artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro.” ----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, determinar que a percentagem a considerar em termos de 

repartição dos montantes do FEF seja de noventa por cento para correntes e dez 

por cento para capital, percentagem que corresponde ao que será fixado pela 

DGAL, na ausência de comunicação até trinta de junho, nos termos do número 

quatro, do artigo trigésimo primeiro, da Lei número setenta e três, barra, dois 

mil e treze, de três de setembro. ---------------------------------------------------------  

= RECURSOS HUMANOS – MOBILIDADE INTERNA NA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS – CARREIRA TÉCNICA SUPERIOR, ÁREA DE ATIVIDADE DE 

DESPORTO/EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICOLOGIA E ARQUITETURA  

– DESPACHOS = 

Relacionado com o assunto em título referido foram apresentados quatro documentos 

contendo despachos proferidos pelo senhor presidente, através dos quais, invocando o 

previsto nos números dois a quatro do artigo centésimo quinquagésimo terceiro, do 

anexo da Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho, 

conjugado com o número três do artigo trigésimo oitavo da LOE dois mil e quinze, 

determinou: ------------------------------------------------------------------------------------  

 - a mobilidade intercarreiras da trabalhadora Carina Alambre de Sousa, para a 

carreira/categoria de Técnico Superior, área de Desporto/Educação Física, pelo 

período limite de dezoito meses, com efeitos a partir da data de assinatura do 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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despacho, dezasseis de maio de dois mil e dezasseis; ---------------------------------------   

- a mobilidade intercarreiras do trabalhador Hugo Miguel dos Prazeres Guiomar, para a 

carreira de Técnico Superior, área de Desporto/Educação Física pelo período limite de 

dezoito meses, com efeitos a partir da data de assinatura do despacho, dezasseis de 

maio de dois mil e dezasseis; -----------------------------------------------------------------   

- a mobilidade intercarreiras da trabalhadora Marta Alexandra de Sousa Catuna e 

Mateus Machadinho, para a carreira/categoria de Técnico Superior, área de Psicologia, 

pelo período limite de dezoito meses, com efeitos a partir da data de assinatura do 

despacho, treze de junho de dois mil e dezasseis; ------------------------------------------   

- a mobilidade intercarreiras do trabalhador Hugo Miguel Isidro Aires, para a carreira 

de Técnico Superior, área de Arquitetura pelo período limite de dezoito meses, com 

efeitos a partir da data de assinatura do despacho, quinze de junho de dois mil e 

dezasseis.--------------------------------------------------------------------------------------   

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – JOSÉ MANUEL PASCOAL AGUIAR  

– REQUERIMENTO = 

De José Manuel Pascoal Aguiar, foi apresentado um requerimento, 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 pelo requerente "José Manuel Pascoal Aguiar", 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 € 882,97, 

acrescida de juros e custas, em  9 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 

julho, 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, 
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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 – JOSÉ BENTO GABRIEL COELHO  

– REQUERIMENTO = 

De José Bento Gabriel Coelho, foi apresentado um requerimento, 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 pelo requerente "José Bento Gabriel Coelho", 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 € 689,01, 

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 

julho, 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.” ------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 

serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

= CONTRATO-PROGRAMA – DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 – ADENDA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   

“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  

1. O Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico é um programa de apoio financeiro que visa 

comparticipar o valor das refeições escolares dos alunos que frequentam o 1.º ciclo 

do ensino básico; ---------------------------------------------------------------------------  

2. Procede-se nesta adenda à atualização do primeiro outorgante, considerando que a 

Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares sucede, nas atribuições, À direção 

Regional de Educação do Algarve, conforme disposto na alínea c) do art.º 12.º do 

Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro; ---------------------------------------  

3. O número de alunos abrangidos, no âmbito do contrato-programa relativo ao 

financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi inferior ao estimado no início 

do ano letivo; -------------------------------------------------------------------------------  

4. A Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares compromete-se a disponibilizar as 

comparticipações devidas referentes às refeições escolares servidas; ----------------  

5. Existe necessidade de compensar as despesas inerentes às refeições escolares 

fornecidas aos alunos do 1.º ciclo. ---------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO: -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração da adenda, que 

procede à atualização do primeiro outorgante bem como os valores do ponto 1 da 

cláusula 3.ª do referido contrato-programa, entre o Município de Albufeira e a Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares, nos termos da adenda que se anexa.” -------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta da adenda ao contrato-programa nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito, e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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= PROCESSO 185/10.8 BELLE-A - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ – INFORMAÇÕES = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas várias informações e despachos 

ínsitos nas distribuições SGDCMA/2015/38212 e SGDCMA/2015/41590 e 

SGDCMA/2015/56401, cujas cópias das distribuições detalhadas ficam arquivadas na 

pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   

Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= PROCESSO DE REPOSIÇÃO DE LEGALIDADE – ADMINISTRAÇÃO DO 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “PANORAMA”, LOTE 2 – PROCESSO DE REPOSIÇÃO 

DE LEGALIDADE N.º 23/2015, SFM N.º 31/2015 – INFORMAÇÃO = 

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

análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA A REPAVIMENTAÇÃO DA 

ESTRADA DE PATROVES – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA 

DE CONCURSO E DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   

“De acordo com as indicações superiores e estando previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano 2016, sugere-se ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro a execução da obra supracitada por 

concurso público. ------------------------------------------------------------------------------  

Os trabalhos julgam-se absolutamente necessários, estando a sua execução fora do 

alcance dos nossos serviços devido ao volume, maquinaria necessária e especificidade 

da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------   

O valor previsto para esta obra é de 285.000 € mais IVA. ---------------------------------  

Os Obj./Prog./Projecto do Plano Plurianual de Investimentos do ano 2016 é 03 003 

2016/12 e o código de classificação Orçamental é o 04.03/07.01.04.01. -------------------  

Sugere-se a nomeação do júri constituído pelos seguintes elementos: ---------------------  

Presidente – Dr. José Carlos Martins Rolo – Vice Presidente -------------------------------   

1.º Vogal efetivo – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo – Diretor de 

Departamento; --------------------------------------------------------------------------------  

2.º Vogal efetivo – Eng.ª Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão;  

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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1.º Vogal suplente – Eng.º Henrique da Graça Abreu Dinis – Técnico Superior -------------  

2.º Vogal suplente – Eng.º Vitor Manuel Gonçalves Vaz – Técnico Superior ----------------  

O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 

impedimentos.” --------------------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o Programa de Concurso, o Caderno de 

Encargos, o Mapa de Quantidades, o Plano de Prevenção e Gestão de RCD e o Plano de 

Segurança e Saúde, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do concurso público e proceder à designação dos elementos componentes 

do júri, nos precisos termos sugeridos na informação. ----------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DA RUA E BECO 

DA CORCOVADA” – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 

Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, 

datado de oito de junho 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. ------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS 

E A GRANEL, EM PORTUGAL CONTINENTAL, ATÉ AO LIMITE GLOBAL DE 

926.258,00 EUROS, COM IVA INCLUÍDO, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 

DA ESPAP – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   

“Venho solicitar que se remeta a reunião de câmara a alteração das verbas do concurso 

de fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários com cartão eletrónico, para o 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------  

Na rubrica portagens [12.960,00 €] afetar o valor do próximo ano [12.040,00 €]; --------  

Na rúbrica gasóleo [8.640,00 €] afetar o valor do próximo ano [3.360,00 €]. -------------  

Os ofícios assinados estão anexados à presente distribuição.” -----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, autorizar a repartição de encargos nos precisos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------  
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= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE LUÍS DA SILVA  

BALBINO = 

De Luís da Silva Balbino, foi apresentado um requerimento, datado de três de junho 

corrente, pelo qual solicita a instalação de um contador para abastecimento de água 

para rega de um terreno sito no Beco das Flores ValVerde, na freguesia de Guia. --------   

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 

de Águas e Saneamento, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------  

“No caso em apreço, como se referiu em 1: --------------------------------------------------  

- inexiste no local qualquer sistema de rega automatizado, no entanto, os mesmos não 

poderiam entrar em funcionamento sem abastecimento de água. ---------------------------  

- existe no local uma construção pré-fabricada de uma edificação em fase de 

construção pelo que se considera que não se verifica o requisito da alínea c). -------------  

Face ao exposto sugere-se que se indefira a pretensão.” -----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, manifestar 

a intenção de indeferir o pedido. -----------------------------------------------------------   

Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 

vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 

concedido ao requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se 

lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE LEONID DARIE = 

De Leonid Darie, foi apresentado um requerimento, datado de nove de junho corrente, 

pelo qual solicita a instalação de um contador para abastecimento de água para rega de 

um terreno sito em Cortelhas, na freguesia de Guia. ----------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 

de Águas e Saneamento, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------  

“No caso em apreço, como se referiu em 1: --------------------------------------------------  

- inexiste no local qualquer sistema de rega automatizado, no entanto, os mesmos não 

poderiam entrar em funcionamento sem abastecimento de água. ---------------------------  

- existe no local duas edificações pelo que se considera que não se verifica o requisito 

da alínea c). ------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto sugere-se que se indefira a pretensão.” -----------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, manifestar 

a intenção de indeferir o pedido. ----------------------------------------------------------   

Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 

vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 

concedido ao requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se 

lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – SGEHR – SOCIEDADE GESTORA E 

EXPLORADORA DE HOTÉIS E RESORTS, S.A.  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 

em treze de junho corrente, através do qual determinou autorizar a emissão da licença 

especial de ruído, para a realização de atuação de DJ e de música ao vivo, no dia treze 

de junho também corrente, entre as vinte horas e as duas horas da manhã, nos Jardins 

do Hotel Salgados Palace, nos Salgados, em Albufeira, e, conforme o disposto no 

número três do artigo trigésimo quinto da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de 

doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. ----   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  

= FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – SNACK BAR S. JOSÉ  

– RECLAMAÇÕES – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e 

Espaços Verdes foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------  

“Relativamente ao funcionamento do estabelecimento comercial referido em epígrafe, 

sito na Rua Manuel Teixeira Gomes, Edifício São José Fração C, Montechoro, cumpre 

informar que foram rececionadas pela DAHUEV, as seguintes reclamações de ruído 

apresentada pela D.ª Maria da Felicidade Silva: ---------------------------------------------   

 SGDCMA/2014/54247 – reclamação apresentada no GAM em 03/10/2014; -----------  

 SGDCMA/2015/43498 – reclamação apresentada em audição ao munícipe em 

21/07/2015; -------------------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2016/26179 – reclamação apresentada em audição ao munícipe em 

03/05/2016, na qual é entregue cópia da Ata n.º 21 da reunião do condomínio, 

realizada no dia 23/01/2016, sendo referido no ponto 3.1 do documento, a 

existência de reclamação de ruído apresentada por outros condóminos, assim como 

expresso o descontentamento dos condóminos face ao horário de funcionamento do 

estabelecimento, até às 04:00h. ----------------------------------------------------------  

Na sequência da primeira reclamação, sugeriram estes Serviços a realização de 
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medição acústica para avaliação dos índices de isolamento sonoro, uma vez que de 

acordo com a descrição dada pela reclamante em relação ao ruído audível no interior do 

apartamento, havia fortes suspeitas de que o isolamento sonoro existente entre o 

espaço comercial e a habitação não cumprisse as exigências legais. Desencadeou esta 

Edilidade procedimento de ajuste direto-regime simplificado, para realização de 

medição acústica dos índices de isolamento sonoro, tendo sido apresentado pela 

empresa Tecnoacústica, Relatório em anexo, datado de 15/09/2015, no qual foi 

evidenciado que entre o espaço comercial Snack Bar S. José e o quarto da habitação é 

cumprido o requisito acústico para o índice de isolamento a sons de percussão (valor 

obtido L’nT,w = 49 dB; valor legal L’nT,w ≤ 50 dB), não sendo cumprido o requisito 

acústico referente ao índice de isolamento a sons de condução aérea (valor obtido 

DnT,w = 55 dB; valor legal DnT,w ≥ 58 dB), estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 

5.º do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo D. L. 

96/2008, de 9 de junho. ----------------------------------------------------------------------  

Face à conclusão evidenciada no Relatório apresentado pela empresa Tecnoacústica, 

notificou esta Edilidade, em janeiro de 2016, o explorador do estabelecimento para 

proceder à realização das respetivas obras para reforço do isolamento sonoro a sons 

aéreos, concedendo-lhe um prazo de 90 dias para o efeito, contados após a notificação 

(AR datado de 29/01). ------------------------------------------------------------------------  

Em abril último, na sequência da referida notificação, vem a exploradora do Snack Bar 

S. José, Maria Emília Guerreiro Coelho, apresentar parecer técnico emitido pela 

empresa SCHIU (anexo na etapa 1 da distribuição SGDCMA/2016/22768), onde 

solicita que antes de proceder a qualquer obra de isolamento, lhe seja concedida a 

possibilidade de realizar medição do critério de incomodidade por forma a determinar 

as soluções acústicas necessárias. Foi prestada informação técnica por estes serviços, 

constante na etapa 5 da mesma distribuição, tendo sido determinado pela Sra 

Vereadora com o pelouro do Ambiente a realização de medição acústica, para 

verificação do cumprimento do critério de incomodidade, decorrente do exercício da 

atividade ruidosa permanente do Bar Snack Bar S. José, de acordo com o previsto na 

alínea b) do n.º 1 artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo 

Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro. -------------------------------------------------------  

A medição foi efetuada pela empresa Engirigor-Engenharia e Construção, Lda, empresa 

acreditada para o efeito, tendo resultado o Relatório em anexo. ---------------------------   

Analisado o Relatório de medição dos níveis de pressão sonora – Critério de 

Incomodidade, datado de 2 de junho de 2016, verifica-se o seguinte: ---------------------  
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 a medição foi efetuada no quarto do apartamento da D.ª Maria da Felicidade, 

localizado imediatamente por cima do Snack-Bar; ---------------------------------------  

 a avaliação do Ruído Ambiente (Snack Bar em funcionamento) ocorreu nos dias 14 e 

19 de maio, tendo sido obtido no interior do quarto um nível de avaliação do Ruído 

Ambiente LAR= 34,7 dB(A); ---------------------------------------------------------------  

 a avaliação do Ruído Residual (Snack Bar encerrado) foi efetuada nos dias 9 e 17 de 

maio, tendo sido obtido um valor médio de 29,9 dB(A); ----------------------------------  

 o Regulamento Geral do Ruído estabelece na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º, que a 

diferença entre o valor do Ruído Ambiente e do Ruído Residual não poderá exceder 

4dB(A), para o período noturno. No Relatório é apresentado um diferencial de 4,8 

dB(A). --------------------------------------------------------------------------------------  

Verifica-se que a atividade desenvolvida pelo estabelecimento Snack Bar S. José, no 

período noturno, viola o limite do critério de incomodidade estabelecido no 

Regulamento Geral do Ruído. -----------------------------------------------------------------  

Mais se informa que o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas 

em violação do disposto no número 1 do artigo 13.º do RGR, constitui contraordenação 

ambiental grave, punida com coima, conforme previsto na alínea b) do número 2 do 

artigo 28.º do RGR.----------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o exposto, remete-se superiormente para determinação das medidas a 

adotar.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do Relatório de ensaios destinado a Avaliação 

Acústica, elaborado pela empresa Tecnoacústica – Medições Acústicas, Limitada, do 

parecer técnico emitido pela empresa SCHIU, Engenharia de Vibração e Ruído, 

Unipessoal, Limitada, e pelo relatório realizado pela empresa Engirigor – Engenharia e 

Construção, Limitada, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------  

Foi deliberado, por unanimidade, notificar os proprietários, do estabelecimento e 

respetivo imóvel (fração) para fazer obras de isolamento, no prazo de sessenta 

dias, devendo nesse mesmo prazo apresentar relatório de incomodidade que 

demonstre que as medidas implementadas não provocam incomodidade nas 

habitações da envolvente e particularmente na habitação da reclamante, 

confinante ao estabelecimento. -------------------------------------------------------------   

Enquanto as obras não forem realizadas e o relatório entregue, o estabelecimento 

não poderá funcionar a partir das vinte e quatro horas. --------------------------------   

Mais foi deliberado não proceder à audiência dos interessados, nos termos da 
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alínea a) do número um do artigo centésimo vigésimo quarto do Código do 

Procedimento Administrativo, por tratar-se de uma decisão urgente, única com 

capacidade para pôr termo a uma situação que, a arrastar-se no tempo, poderá 

acarretar graves danos, quer físicos, quer psicológicos, para a saúde humana e 

para o bem-estar dos reclamantes. --------------------------------------------------------  

= 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): 106 de 04-01-2016 de 8614 de 09-03-2016 ------------------  

Processo n.º: 2/2016 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Isermar, Imobiliária, Lda -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, Lote n.º 71, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação ----  

Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 

tal como é requerido, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------  

Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. --  

 Requerimento (s) n.º (s): 40201 de 04-11-2015 -------------------------------------------  

Processo n.º: 07/2015/40201 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: José Agosto da Silva ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro n.º 13, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Pedido de vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar notificar a proprietária para proceder de 

acordo com o auto de vistoria número duzentos e oitenta e quatro, barra, dois mil 

e dezasseis. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 11542 de 30-03-2016 ------------------------------------------  

Processo n.º: 31IP/2016 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sociedade Hoteleira Alfagar, S.A. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio de Cima, Balaia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  
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Assunto: Pedido de informação prévia relativo à construção de um edifício de 

apartamentos turísticos ----------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de maio de dois mil e 

dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado. ----------------------------  

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): 11546 de 30-03-2016 ------------------------------------------  

Processo n.º: 35IP/2016 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Real Ferreira Unipessoal, Lda --------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, n.º 122, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  

Assunto: Pedido de informação prévia relativo à construção de um edifício de habitação 

coletiva e comércio----------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de abril de dois mil e 

dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado. ----------------------------  

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. -----------------------------------   

Mais foi deliberado notificar o requerente que a pretensão poderá vir a ser viável 

desde que ultrapasse as condicionantes da informação técnica de catorze de abril 

de dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------------------------------   
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 Requerimento (s) n.º (s): 43048 de 23-11-2015 ------------------------------------------  

Processo n.º: 07/2015/43048 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Eduardo Reis Samora de Melo Leote -------------------------------------------  

Local da Obra: Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------  

Assunto: Unidade de Execução na UOPG 1 do Plano de Urbanização da cidade de 

Albufeira --------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de fevereiro de dois mil e dezasseis. --------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 29313 de 26-08-2014 e 4132 de 05-02-2016 ----------------  

Processo n.º: 882/1987 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Analido Gonçalves Henrique ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro do Ouro, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de um muro de vedação -------------------------------------  

Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quatro de março de dois mil e dezasseis. ------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15262 de 22-04-2016 ------------------------------------------  

Processo n.º: 21/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: N.L.S.P. – Promotores e Investimentos, Lda -----------------------------------  

Local da Obra: Rua Fernando Pessoa, Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  

Assunto: Licença – Construção de edifício de habitação, piscina e muro -------------------  

Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 

nos termos da informação técnica de dezasseis de junho de dois mil e dezasseis. ---  

Após a apreciação do sétimo processo de obras particulares, o senhor presidente 

ausentou-se definitivamente da reunião, tendo assumido a presidência o senhor 

vice-presidente. ------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41653 de 13-11-2015; ECMA47244 de 23-12-2015; 2591 de 

22-01-2016 e 13012 de 11-04-2016 ----------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 269/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: United Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, S.A. -----------  

Local da Obra: Urbanização Pine Cliffs – Pinhal do Concelho, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 4/1996---------------------------  

Este assunto foi retirado para melhor análise. -------------------------------------------  
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Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 28523 de 19-08-2014; ECMA36539 de 22-10-2014; 541 de 

07-01-2015 e 16061 de 27-04-2015. ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 20 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Urbigarbe – Sociedade Algarvia de Urbanizações, Lda -----------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta Pedra dos Bicos, Santa Eulália, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 10/1991 --------------------------  

Este assunto foi retirado para melhor análise. -------------------------------------------  

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 42039 de 06-12-2012; 23000 de 17-06-2013; 33724 de 

01-10-2014; ICMA9701 de 12-06-2015 e 5281 de 17-02-2016 -----------------------------  

Processo n.º Lot.º 2/2008 -------------------------------------------------------------------  

Requerente: Balaia Golf Village – Realizações Imobiliárias e Túristicas, S.A. --------------  

Local da Obra: Sítio da Semina, Balaia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Licença – Obras de Urbanização – projecto de infraestruturas ------------------   

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir a informação 

técnica de dezassete de junho de dois mil e dezasseis. ---------------------------------  

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------         

 Requerimento (s) n.º (s): 17173 de 06-05-2016 ------------------------------------------  

Processo n.º: 24/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Paula Saraiva Claro ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Bairro Alice, Lote 21, Rua Cândido Guerreiro, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação --------  

Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 

tal como é requerido, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------  

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

= APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor vice-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. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Tendo sido deliberado, por unanimidade dos presentes, viabilizar tal possibilidade, 

foi aprovada a minuta, também por unanimidade dos presentes. -----------------------  

= 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 trinta minutos, foi a 

reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente acta, que vai ser assinada pelo 

senhor vice-presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora 

de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. ----  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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