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Câmara Municipal de Albufeira 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 

Ao vigésimo nono 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, 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. ------------------  

Não participou a senhora vereadora Célia Maria Calado Pedroso, que conforme 

informação veiculada pelo senhor presidente, por motivo de saúde inesperado, 

encontra-se impossibilitada de participar na reunião e, cuja falta a câmara deliberou, 

por unanimidade, considerar justificada. ----------------------------------------------------  

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 trinta e cinco 

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 18 DE MAIO DE 2016 = 

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

dezoito 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. ----------------------------------   

Foi considerada a retificação ora apresentada referente ao ponto 19.3 da 

referida ata, conforme documento apresentado. -----------------------------------------    

Não participou na votação o senhor vice-presidente pelo facto de não ter 
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participado na reunião em causa. -----------------------------------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezasseis, eram das quantias 

de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações Orçamentais – cinquenta e um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, 

sessenta e sete euros e oitenta e um cêntimos. ---------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, 

setecentos e quatro euros e doze cêntimos. -------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Do Decreto-Lei n.º 28/2016, de vinte e três de junho, que procede à quarta 

alteração ao Decreto-Lei número cento e dezoito, barra, dois mil e treze, de vinte de 

agosto, relativo à melhoria do desempenho energético dos edifícios, e que transpôs a 

Diretiva número dois mil e dez, barra, trinta e um, barra, UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de dezanove de maio de dois mil e dez. ----------------------------------------  

= 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 no dia anterior foi a Lisboa participar nas 

comemorações dos trinta anos da Bandeira Azul, tendo recebido o galardão que foi 

atribuído a Albufeira. -------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse depois que na tarde do dia vinte e dois de junho corrente 

concretizou a escritura de aquisição da Quinta Pedagógica. --------------------------------  

= TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DOS AMIGOS DA 

FREGUESIA DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
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Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte 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 Associação Sócio Cultural dos Amigos 

da Freguesia da Guia, para a Praia dos Salgados, nos dias vinte e um e vinte e três de 

junho também corrente, para deslocações de um grupo de crianças que frequentam a 

Colónia de Férias da associação, e, conforme o disposto no número três do artigo 

trigésimo quinto do Anexo I da referida lei, remeteu aquele despacho para ratificação 

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

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

= TRANSPORTES – RANCHO FOLCLÓRICO DOS OLHOS DE ÁGUA  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e três 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 do transporte solicitado pelo Rancho Folclórico dos Olhos de Água, 

para deslocação a Lagoinha - Palmela, com saída no dia vinte e cinco e chegada no dia 

vinte e seis, ambos de junho também corrente, para participar num Festival de 

folclore, 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, e, conforme o disposto no número três 

do artigo trigésimo quinto do Anexo I da referida lei, remeteu aquele despacho para 

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

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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



 

29 de junho de 2016  

pelo senhor presidente em vinte e três 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, 

para participação em diversas atividades desportivas e culturais nos seguintes dias de 

julho próximo: ---------------------------------------------------------------------------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Tróia – Grândola, no dia nove; ---------  

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Loulé, no dia três; ----------------------   

 Imortal Basket Club, para deslocação a Armação de Pera, no dia quinze; ---------------  

 Clube Desportivo Areias de São João, para deslocações a Bensafrim - Lagos, no dia 

três, ao Aeroporto de Lisboa, com saída no dia sete e chegada no dia onze, e a Viseu, 

com saída no dia nove e chegada no dia dez. -------------------------------------------------   

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, 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. -------------------------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – JARDIM DE 

INFÂNCIA “OS PIRATAS” – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vereadora Marlene Silva, em 

vinte e três 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 Cooperativa de Consumo e Associação dos 
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Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira – Jardim de Infância “Os Piratas”, 

para deslocação de crianças do Infantário e ATL à Praia do Inatel, nos dias um, quatro, 

seis, oito, onze, treze, quinze, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e sete e 

vinte e nove de julho próximo. ----------------------------------------------------------------  

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

= TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DOS AMIGOS DA 

FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vereadora Marlene Silva, em 

vinte e três 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 transportes solicitados pela Associação Sócio Cultural dos Amigos 

da Freguesia da Guia, para a Praia dos Salgados, nos dias trinta de junho também 

corrente, e cinco, sete, doze, catorze, dezanove, vinte e um, vinte e seis, e vinte e oito 

de julho próximo, para deslocações de um grupo de crianças que frequentam a Colónia 

de Férias da associação. ----------------------------------------------------------------------   

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

= APOIOS – JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAÍNHAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Este assunto foi retirado, uma vez que o presidente da Juventude Desportiva das 

Fontaínhas comunicou aos serviços do município que não seria possível realizar a 

peça de teatro. -------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – JUDO CLUBE DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO 

 DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em vinte e quatro 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 Judo Clube de Albufeira, na 

realização do I Budo Camp e I Taça Internacional Cidade de Albufeira, nos dias vinte e 

sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta de junho também corrente, mediante a 

disponibilização das instalações do Pavilhão Desportivo de Albufeira, pódio, onze 

mesas, trinta cadeiras, fitas balizadoras, oferta de quatro taças e cento e cinquenta 

medalhas e de uma lembrança do município ao atleta olímpico Nuno Delgado, e 

divulgação do evento através dos meios habituais, e, conforme o disposto no número 

três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação 
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pela câmara municipal.-------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRAGEM “MALTA DO SUL” 

– PROPOSTA = 

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

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

“A Associação de Capoeiragem “Malta do Sul” pretende organizar em Albufeira o 6.º 

Encontro Muzenza Algarve 2016 -------------------------------------------------------------  

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

A. Se trata de um dos maiores eventos europeus do género, juntando cerca de 500 

participantes diretos e mais de 1 milhar de acompanhantes, e envolvendo 

participantes dos 15 núcleos do Grupo Muzenza Portugal, além de países como 

Espanha, Brasil, Inglaterra e França; -----------------------------------------------------  

B. O Grupo Muzenza mantém há já 42 anos, a tradição de ensinar e promover a arte da 

Capoeira, levando esta cultura a 35 países; -----------------------------------------------  

C. A Associação Capoeiragem “Malta do Sul” foi fundada em 2001 para dar apoio às 

necessidades do Grupo Muzenza de Capoeira no Algarve; -------------------------------  

D. A Associação desenvolve um projeto de grande valia na promoção da Capoeira em 

toda a região, e também em Albufeira onde mantém uma utilização periódica do 

Pavilhão Desportivo de Albufeira, com uma adesão crescente por parte dos jovens 

do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

E. Sendo este o 6.º Encontro, Albufeira já acolheu a 5.ª edição desta iniciativa que 

decorreu em 2015, também no Pavilhão Desportivo Municipal, com assinalável êxito; --  

F. O evento contará com uma vasta programação que incluirá várias “rodas” de 

Capoeira nas ruas da cidade, o que contribuirá para promover a modalidade, 

animando Albufeira pela espetacularidade destas demonstrações; ---------------------    

G. O evento segue uma linha de aposta em atividades desportivas como forma de 

promovermos o município de Albufeira, de que são exemplo o “Crosse Internacional 

das Amendoeiras em Flor”, a etapa de Albufeira da “Volta ao Algarve em Bicicleta”, 

os jogos da “Algarve Cup”, o “TIFAA – Torneio Internacional de Futebol Adaptado”, 

a “Festa do Basquetebol”, o “2.º Triatlo de Albufeira”, as “Finais Nacionais do 

Desporto Escolar, em Iniciados”, entre outros; ------------------------------------------  

H. Sendo Albufeira um concelho turístico, a necessidade de uma promoção constante 

justifica o investimento em eventos de grande expressão mediática que coloquem a 

marca do concelho nos grandes palcos nacionais e internacionais;-----------------------  
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I. Será por isso um acontecimento desportivo de referência no País que irá contribuir 

para a divulgação e promoção do Concelho, diversificando e alargando o mercado a 

outros segmentos e contribuindo para o enriquecimento da agenda do Município; -----  

J. Trata-se de mais um grande evento ligado à Juventude e ao Desporto, o que 

contribui para reforçar a imagem de Albufeira como um concelho jovem, dinâmico e 

com qualidade de vida; ---------------------------------------------------------------------  

K. Situa Albufeira num patamar de grande notoriedade ao nível de eventos 

desportivos, contribuindo também para promover o nosso destino com todas as 

condições para acolher provas e estágios desportivos de grandes equipas; ------------  

L. A alínea U do n.º 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 

município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra. ----------------------------------------------  

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

A Digníssima Câmara delibere: ---------------------------------------------------------------  

Autorizar a realização do evento nos seguintes termos: ------------------------------------  

 Ceder o Pavilhão Desportivo de Albufeira no período solicitado; ------------------------  

 Promover o evento, utilizando os meios de comunicação próprios ao dispor da 

autarquia; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Atribuir uma comparticipação financeira até € 3.000 (três mil euros) calculada em 

função dos restantes apoios públicos e privados, captados para o evento, e entregue 

de acordo com o relatório financeiro que deverá conter os respetivos documentos 

comprovativos da despesa realizada. -----------------------------------------------------  

 Empréstimo de 37 camas de campanha da Protecção Civil; ------------------------------  

 Montagem de aparelhagem sonora e sistema de iluminação na varanda do parque de 

estacionamento no dia 1 de Junho das 17h00 às 22h00. E montagem de aparelhagem 

sonora no Pavilhão Desportivo de Albufeira no dia 2 de Julho das 9h00 às 21h00; ----  

 Empréstimo de 200 cadeiras, 30 mesas, alcatifa e 50 baias; ---------------------------  

 Cedência de uma das lojas do parque de estacionamento do “Pau da Bandeira”---------  

 Disponibilizar meios técnicos e humanos necessários à realização da prova.” ----------  

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

= APOIOS – A.S.C.A.F.G – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DOS AMIGOS DA 

FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
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seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Através do ofício anexo vem a A.S.C.A.F.G – Associação Sócio-Cultural dos Amigos da 

Freguesia da Guia, solicitar à Autarquia apoio financeiro para prossecução dos 

objetivos definidos para o ano de 2016. -----------------------------------------------------  

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

1) O trabalho desenvolvido pela associação, nomeadamente na promoção de iniciativas 

sociais de carácter educacional e ocupacional junto da comunidade; --------------------   

2) O Plano de Atividades apresentado que demonstra a intenção da associação realizar 

uma Colónia de Férias que irá decorrer de julho a agosto de 2016 e que conta até ao 

momento com 20 inscritos; ----------------------------------------------------------------  

3) A associação solicitou apoio financeiro à Autarquia para a aquisição de uma piscina 

amovível para as atividade que vão decorrer na Colónia de Férias, estrutura que se 

considera fundamental para a prossecução dos seus fins sociais; -----------------------  

4) Que a A.S.C.A.F.G – Associação Sócio-Cultural dos Amigos da Freguesia da Guia é 

uma associação cultural sem fins lucrativos, que tem como objetivos a aproximação e 

desenvolvimento das relações entre as comunidades internacionais residentes e a 

comunidade portuguesas, a promoção cultural e recreativa, a defesa e manutenção 

do património histórico da Freguesia da Guia, a ocupação, sensibilização e educação 

dos jovens para os valores patrimoniais, locais e regionais, a defesa do meio 

ambiente, o apoio documental e o aconselhamento para a resolução de situações de 

caráter burocrático ou institucional; -----------------------------------------------------   

5) A alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------  

6) A situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a A.S.C.A.F.G – Associação Sócio-

Cultural dos Amigos da Freguesia da Guia através uma comparticipação financeira no 

valor de 2.186,65 €.” --------------------------------------------------------------------------  

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

= AUDITÓRIO MUNICIPAL – ASSOCIAÇÃO SOUL 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação SOUL, solicita o 
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apoio desta Câmara Municipal, para levar a efeito um espetáculo de dança, no dia 1 de 

julho de 2016, pelas 21H00, com receita de bilheteira (€3,00 IVA inc.), 

especificamente: ------------------------------------------------------------------------------  

1. Cedência Auditório Municipal de Albufeira, no dia 1 de julho do corrente ano, nos 

seguintes horários: 15H às 18H00, montagens e ensaios; 19H00 às 24H00 ensaios e 

espetáculo (com início às 21H00) e desmontagens; ------------------------------------------  

2. Meios humanos e técnicos necessários ao funcionamento; -------------------------------  

3. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira. ----  

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

1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

2. A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza educativa, cultural e social; ---------------------------------------  

3. Que o pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal 

tem, por principais objetivos, a angariação de fundos para aquisição de material de 

som e a criação de uma bolsa de formação para um curso a realizar no Verão; ---------  

4. Que o espetáculo a levar a efeito visa a prossecução dos fins da entidade 

requerente, e, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, pode a pretensão requerida 

de isenção do pagamento das taxas de utilização do Auditório Municipal de 

Albufeira ser concedida; ------------------------------------------------------------------  

5. Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 

com o n.º 5 do art.º 5.º do mesmo diploma legal; -----------------------------------------  

6. 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 interesse 

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

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

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

de Albufeira, no dia 1 de julho de 2016, à Associação SOUL, nos seguintes termos: ------  

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; -------------------------  

b) Conferir o direito à venda de bilhetes, revertendo a totalidade da receita de 

bilheteira para a entidade requerente; ------------------------------------------------------  

c) Conferir o direito de utilização do Auditório Municipal nos horários solicitados; ------  
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d) Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município; ----  

e) Constituir responsabilidade da entidade requerente o cumprimento de todas as 

imposições legais necessárias à realização do evento e as determinadas pelo 

Regulamento de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira (Regulamento n.º 

640/2011, DR 2.ª Série – N.º 242 – 20 Dezembro).” ----------------------------------------  

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

= IMÓVEIS – AQUISIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS QUE INTEGRAM A MASSA 

FALIDA DA FACEAL - FÁBRICA DE CERÂMICA DO ALGARVE, S.A., EM MEM 

MONIZ – PADERNE – REDUÇÃO DO VALOR DA VENDA – PROPOSTA = 

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

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

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

1) O Município de Albufeira outorgou, em 26 de junho de 2009, com a Massa Falida da 

“Faceal – Fábrica de Cerâmica do Algarve, S.A.”, um contrato-promessa de compra e 

venda, nos termos do qual se comprometeu a adquirir os (vinte e oito) bens imóveis que 

integram todo o património imobiliário daquela empresa já declarada insolvente; ---------  

2) Os imóveis a adquirir pelo Município são os que se encontram devidamente 

discriminados no mencionado negócio jurídico – contrato-promessa – de que se junta 

cópia como Doc. 1; -----------------------------------------------------------------------------  

3) Ficou, então, fixado, com a assinatura daquele contrato-promessa, que o preço 

global da aquisição dos vinte e oito prédios seria de Euros 3.572.200,00 (três milhões, 

quinhentos e setenta e dois mil e duzentos euros); ------------------------------------------    

4) Na data da assinatura daquele contrato, o Município de Albufeira liquidou ao 

promitente-vendedor (Massa Falida da Faceal), a título de sinal e como princípio de 

pagamento, a quantia de Euros 893.050,00 (oitocentos e noventa e três mil e cinquenta 

euros), correspondente a 25% do valor total da aquisição); ---------------------------------  

5) De harmonia com o constante do número 2 da cláusula 3.ª do Contrato-Promessa 

aludido, a restante quantia (devida pela aquisição dos imóveis), no valor de Euros 

2.679.150,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta euros) 

deveria ser paga, pelo Município de Albufeira (promitente-comprador) à “Faceal” 

(promitente-vendedora), no acto da escritura de compra e venda, a qual será realizada 

em data a combinar por ambas as partes, num período máximo de sessenta dias após a 

assinatura daquele contrato-promessa; ------------------------------------------------------  

6) Todavia, pouco tempo após a assinatura do mencionado contrato-promessa, o 

Município de Albufeira – na esteira de um cenário generalizado de crise nacional – 
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debateu-se com uma conjuntura económica e financeira de grande contenção e 

restrição orçamental; -------------------------------------------------------------------------  

7) Donde resultou que o Município de Albufeira ficou impossibilitado de outorgar a 

escritura de compra e venda dos imóveis, nos estritos prazos que constavam do 

contrato-promessa; ---------------------------------------------------------------------------  

8) Seguiram-se diligências, encetadas por este Município de Albufeira, no sentido de 

lograr que o pagamento da quantia remanescente, devida pela aquisição do acervo de 

prédios, ocorresse de forma faseada. Assim: -----------------------------------------------  

* Em reunião camarária realizada em 05 de julho de 2011, foi deliberado alterar a 

calendarização de pagamentos, por forma a que a liquidação da quantia remanescente 

ocorresse de forma faseada, em 22 prestações mensais e sucessivas, sendo a mesma 

formalizada mediante a introdução de alterações à redacção da cláusula terceira do 

contrato-promessa (cfr. Doc. 2); -------------------------------------------------------------  

9) Porém, a conjuntura económica que perpetrou aqueles anos de 2009 a 2011, ditou 

que o Município de Albufeira não tivesse, igualmente, logrado cumprir aquela aprovada 

calendarização de pagamentos, não tendo, inclusivamente, sido possível liquidar 

qualquer uma daquelas 22 prestações; -------------------------------------------------------  

10) Em 15 de dezembro de 2011, a Câmara Municipal de Albufeira aprovou liquidar a 

quantia remanescente (Euros 2.679.150,00), da forma seguinte (cfr. Doc. 3):------------ 

* Euros 500.000,00 – a liquidar no decurso do ano de 2012; --------------------------------  

* Euros 2.179.150,00 – a liquidar entre janeiro a setembro de 2013; ----------------------  

11) Foi, então, em 29 de dezembro de 2011, remetido ofício ao Senhor Administrador 

de Insolvência da “Massa Falida da Faceal” comunicando a aprovação da calendarização 

daqueles pagamentos e, bem assim, procedendo ao envio da minuta de Adenda ao 

Contrato-Promessa, destinada a formalizar aqueles novos prazos de liquidação (Doc. 4); -   

12) Em resposta, comunicou o mencionado Administrador, em 31 de janeiro de 2012, 

que, na sequência do deliberado pelos membros que integram a Comissão de Credores, 

“a adenda só poderia ser assinada, com o pagamento de Euros 500.000,00 referentes 

ao ano de 2012, no acto da assinatura ou com a aprovação de transferências mensais 

que atingissem este valor; sendo que o remanescente teria que ser impreterivelmente 

pago até ao final do mês de setembro de 2013 e a escritura notarial não poderia 

ocorrer sem que o preço estivesse integralmente pago ou o fosse naquele acto (Doc. 5);  

13) Em 16 de abril de 2012, veio o Administrador de Insolvência da Massa Falida da 

Faceal, informar que se esgotaram todos os prazos para assinar a Adenda ao Contrato-

Promessa; no entanto, dado o interesse sempre manifestado pelo Município de 
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Albufeira em adquirir os prédios, seria concedido o prazo de 10 dias para regularização 

da situação aprovada pela Assembleia de Credores, a saber, assinatura da Adenda ao 

contrato-promessa com o pagamento de Euros 500.000,00 e realização da escritura 

notarial até Abril de 2013.------------------------------------------------------------------- 

Daquela comunicação, constava, de forma expressa e inequívoca, a advertência de que 

caso tal assim não sucedesse seriam forçados “a proceder à anulação do contrato e do 

respectivo negócio (Doc. 6); ------------------------------------------------------------------  

14) Sucedeu, porém, que, efetivamente, não obstante esta Edilidade jamais ter 

descurado o propósito de honrar aquele contrato-promessa e, dessa forma, adquirir 

aquele referido acervo de bens imóveis situados em Mem Martins, Paderne, a 

conjuntura – marcadamente de crise e recessão – que afectou o nosso país em geral e 

este Município de Albufeira, em particular, determinou que a finalização daquele 

negócio ainda não se tenha por concretizada; apesar de se terem já por volvidos cerca 

de sete anos desde a assinatura do contrato-promessa correspondente; ------------------  

15) Após a tomada de posse do Edil signatário, encetaram-se diligências e negociações, 

junto do Senhor Administrador de Insolvência da Massa Falida da “Faceal”, no sentido 

de se obter um Acordo para a conclusão do negócio jurídico de aquisição dos prédios 

em causa; --------------------------------------------------------------------------------------  

16) Apesar da conjuntura económica e financeira mais recente, se apresentar 

consideravelmente mais favorável e propicia a novos investimentos, sempre exaltou o 

Edil signatário, nas conversações de negociação havidas com o Senhor Administrador 

de Insolvência, que constituía entendimento deste executivo camarário que o valor 

global de aquisição daquele acervo de imóveis se apresentava elevado, face ao valor 

patrimonial e do valor do mercado imobiliário dos prédios; ---------------------------------   

17) Em reunião havida entre o signatário e o mencionado Administrador de Insolvência, 

acordou-se, por forma a esclarecer aquela nossa objecção, solicitar uma avaliação 

pericial sobre o valor dos imóveis em causa; -------------------------------------------------  

18) Os técnicos do quadro de pessoal do Município de Albufeira elaboraram Relatório 

de Avaliação Pericial, por via do qual se pronunciaram no sentido de considerar que o 

valor total daquele conjunto de prédios situados em Mem Moniz, freguesia de Paderne, 

ascende a Euros 1.388.581,00 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e 

oitenta e um euros), conforme documento que a anexa como Doc. 7); ----------------------  

19) Pelo legal representante da insolvente/vendedora foi, igualmente, apresentado um 

Relatório de Avaliação dos imóveis, emanado da empresa “CPU”, realizado em março de 

2015, do qual resulta a atribuição de um valor de venda de mercado para os imóveis de 
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Euros 2.014.000,00 (dois milhões e catorze mil euros) e um valor de venda rápido de 

Euros 1.480.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil euros), tal como se 

encontram (Doc. 8); ---------------------------------------------------------------------------  

20) Face ao constante naqueles Relatórios Periciais – os quais apontavam para um valor 

de mercado dos bens imóveis consideravelmente inferior ao preço acordado aquando da 

outorga do contrato-promessa melhor referenciado em 1) supra – o Edil signatário 

propôs ao Senhor Administrador de Insolvência da empresa vendedora que se 

ponderasse acerca de uma eventual redução do preço global da venda dos vinte e oito 

prédios; ----------------------------------------------------------------------------------------  

21) Em consequência, aquele referenciado Administrador requereu, em 09 de novembro 

de 2015, ao competente Tribunal, a realização de uma Assembleia de Credores da 

Insolvente, com a ordem de trabalhos seguinte: --------------------------------------------  

a) Deliberação sobre se os credores da empresa insolvente aceitariam rever os valores 

do Contrato-Promessa, outorgado com o Município de Albufeira ou se pretendem anular 

este contrato, por incumprimento, e proceder a uma nova venda dos imóveis; -------------  

b) Caso os credores aceitassem rever os valores do Contrato-Promessa, definição de 

quais os valores de negociação e as condições de pagamento que permitam proceder à 

liquidação do ativo da insolvente, no mais curto espaço de tempo possível; ----------------  

22) Aquela requerida Assembleia de Credores da Insolvente teve lugar no passado dia 

22 de junho do corrente ano, na Comarca de Faro, Instância Central, Seção de 

Comércio, situada em Olhão; tendo o Município de Albufeira sido representado, naquela 

diligência, pelo Edil signatário; ---------------------------------------------------------------   

23) Cumprida a ordem de trabalhos fixada para aquela diligência, deliberaram os 

credores presentes acerca do primeiro ponto, acima referenciado; -----------------------  

24) Dada a palavra ao Edil signatário, foi referenciado, nomeadamente, que:--------------  

* se afigura inquestionável a vontade deste executivo camarário em cumprir o 

compromisso firmado mediante assinatura do contrato-promessa, no sentido da 

aquisição da propriedade sobre os imóveis; --------------------------------------------------  

* todavia, o Município de Albufeira confrontou-se com uma verdadeira e real 

impossibilidade de cumprir o contrato, nos prazos inicialmente assumidos; ----------------  

* o valor de venda, inicialmente fixado, no contrato-promessa, atenta a alteração dos 

valores de mercado decorrentes da crise, se apresenta agora consideravelmente 

exagerado, tendo em conta o valor real e efectivo do mercado dos bens imobiliários; 

confirmado pelas duas avaliações periciais realizadas; --------------------------------------  

* tratando-se da gestão de dinheiros públicos, por um lado, não podia perder o valor do 
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sinal de Euros 893.050,00, nem, por outro lado, podia pagar o valor acordado de Euros 

3.572.200,00 porque, actualmente, é consideravelmente superior ao valor real; sendo 

que qualquer das hipóteses é contrária às regras da boa gestão do dinheiro público; -----  

25) Discutido o assunto, foi aprovado, pela maioria dos credores presentes, com apenas 

uma abstenção, aceitar rever o valor do preço global da venda, constante do contrato-

promessa; --------------------------------------------------------------------------------------    

26) Relativamente à definição do valor de negociação da transacção, foi apresentada 

uma proposta, pelo Senhor Mandatário do Banco Montepio, Dr. Vitor Pinto, no sentido 

da venda ser realizada pelo exacto valor constante do Relatório de Avaliação Pericial 

obtido pela Massa Falida (supra mencionado, em 19) supra), a saber: Euros 

2.014.000,00 (dois milhões e catorze mil euros);  -------------------------------------------   

27) Aquela proposta colheu a aprovação da totalidade dos credores presentes, tendo 

sido, igualmente, decidido que, caso o Município de Albufeira venha a aceitar aquele 

valor de venda global dos imóveis (descontado o montante já liquidado, a título de 

sinal), o mesmo deverá ser integralmente pago no dia da outorga da escritura pública 

de compra e venda, a qual terá que ser outorgada até ao final do corrente ano de 2016; -   

28) Ficou assente naquela Assembleia de Credores que o deliberado, naquela sede, 

careceria de aprovação e aceitação, sob condição de eficácia, dos competentes órgãos 

colegais municipais;----------------------------------------------------------------------------  

29) Desta Assembleia de Credores resultou uma diminuição no preço de Euros 

1.558.200,00 (ou seja, de Euros 3.572.200,00 para Euros 2.014.000,00); -----------------  

30) Assim, reduzido o preço e atento o valor já pago de Euros 893.050,00 (oitocentos e 

noventa e três mil e cinquenta euros), falta pagar, a título de pagamento do resto do 

preço, o valor de Euros 1.120.950,00, no acto da escritura pública; ------------------------  

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: ----------------------  

a) Prosseguir com o procedimento de aquisição do acervo de bens imóveis, sitos em 

Mem Moniz, Paderne, que integram a massa falida da “Faceal”, melhor descritos no 

contrato-promessa referenciado em 1) supra, outorgado em 26/06/2009; ----------------  

b) Em consequência, aprovar a minuta de Aditamento ao Contrato-Promessa que se 

anexa como Doc. 9; ----------------------------------------------------------------------------  

c) Solicitar autorização à Digníssima Assembleia Municipal de Albufeira para adquirir 

aqueles bens imóveis, pelo preço reduzido pelos credores da vendedora, a saber, Euros 

2.014.000,00 (dois milhões e catorze mil euros), subtraído o valor já pago a título de 

sinal e antecipação de pagamento (no montante de Euros 893.050,00 (oitocentos e 

noventa e três mil e cinquenta euros); ex vi do preceituado no art.º 25.º n.º 1 alínea i) 
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da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; pelo que falta pagar, no acto da outorga da 

escritura pública de compra e venda, o valor de Euros 1.120.950,00; ----------------------  

d) Solicitar, igualmente, àquele órgão deliberativo colegial municipal autorização para 

que aquela venda se concretize até ao final do corrente ano de 2016;” --------------------  

O senhor presidente disse que em vinte e seis de junho do ano dois mil e nove foi 

assinado o contrato-promessa de aquisição dos imóveis da antiga Fábrica Faceal, 

pelo valor de três milhões, quinhentos e setenta e dois mil e duzentos euros, 

tendo sido pago à data o valor de oitocentos e noventa e três mil e cinquenta 

euros, correspondente a vinte e cinco por cento do valor total da aquisição, tendo 

ficado acordado que o restante valor, no montante de dois milhões, seiscentos e 

setenta e nove mil, cento e cinquenta euros, seria pago no ato da escritura de 

compra e venda, num período máximo de sessenta dias após a assinatura do 

referido contrato-promessa, o que nunca chegou a acontecer porque entretanto se 

verificaram várias vicissitudes. -------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse depois que contactou o senhor administrador de 

insolvência da “Massa Falida da Faceal” para lhe explicar que a crise ocorrida em 

Portugal originou uma alteração de circunstâncias que motivaram que os imóveis já 

não tivessem o valor inicialmente acordado. Disse também que na assembleia de 

credores que aconteceu em Olhão, no dia vinte e dois de junho corrente, a 

senhora doutora juíza inicialmente defendeu que os contratos devem ser cumpridos 

e que, portanto, o município deveria pagar o valor remanescente, ou perderia 

aquilo que já tinha pago, mas que depois deu a palavra ao senhor presidente que 

explicou que o município não se poderia dar ao luxo de perder os oitocentos e 

noventa e três mil e cinquenta euros já pagos, o que seria um ato de má gestão de 

dinheiro público, mas que, por outro lado, não poderia pagar um valor que é 

excessivo face às alterações ocorridas no mercado, o que estava expresso quer na 

avaliação realizada pelo município, quer na avaliação realizada pelo senhor 

administrador de insolvência. Disse depois que após a sua intervenção, quer a 

senhora doutora juíza, quer a senhora procuradora, ficaram recetivas à hipótese 

de ser feita uma redução do preço inicial, tendo então o senhor administrador de 

insolvência proposto que fosse feita uma redução do preço de acordo com a última 

avaliação feita, ou seja, passar o valor de três milhões, quinhentos e setenta e 

dois mil e duzentos euros para dois milhões e catorze mil euros, o que representa 

uma redução do preço de um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil e duzentos 

euros, tendo também ficando acordado que a escritura seria feita até ao final do 



 

29 de junho de 2016  

corrente ano, faltando assim ao município pagar somente um milhão, cento e vinte 

mil e novecentos e cinquenta euros. Disse ainda que a proposta agora apresentada 

vai neste sentido, sendo proposto que seja aprovada a minuta de aditamento ao 

contrato-programa que prevê a referida redução do preço e o envio do processo 

para a digníssima assembleia municipal a fim de ser pedida a devida autorização 

para adquirir os imóveis pelo valor agora proposto até ao final do presente ano. ----  

O senhor vice-presidente disse concordar com a proposta, considerando este um 

passo muito positivo, atendendo a que se poupa ao município um milhão, quinhentos 

e cinquenta e oito mil e duzentos euros, tendo ainda realçado o papel do senhor 

administrador de insolvência que tem sido altamente compreensivo e tolerante em 

todo o processo, uma vez que poderia ter conduzido o mesmo de outra forma, que 

até poderia ter implicado que o município tivesse perdido o valor já pago a título 

de sinal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Ana Vidigal congratulou o abaixamento do valor e sobretudo 

pela possibilidade da edilidade adquirir este património que é de todos nós, 

particularmente um património que corresponde à história e às raízes de uma 

dinâmica económica de Albufeira, considerou ainda que estes imóveis são 

património histórico, cultural e industrial de Albufeira. ---------------------------------  

O senhor vereador Sérgio Brito congratulou o senhor presidente por ter 

conseguido poupar um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil e duzentos euros 

ao município, tendo ainda em conta que se poderia ter perdido o valor já investido 

há seis anos. Disse ainda que estes vinte e sete hectares à entrada de Paderne 

acabaram por ficar muito mais em conta do que inicialmente se previa. ---------------  

O senhor vereador Rogério Neto congratulou o senhor presidente pela 

renegociação realizada com o senhor administrador de insolvência e com os 

restantes credores, uma vez que poupar um milhão, quinhentos e cinquenta e oito 

mil e duzentos euros ao município não acontece muitas vezes. Disse ainda que 

chegou a defender que o município perdesse os oitocentos e noventa e três mil e 

cinquenta euros para não comprar os imóveis pelo valor de três milhões, quinhentos 

e setenta e dois mil e duzentos euros, mas que agora tem uma posição contrária e 

está completamente de acordo que se adquiram quanto antes os imóveis pelo preço 

conseguido. ------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Marlene Silva corroborou do que foi referido pelos senhores 

vereadores. -----------------------------------------------------------------------------------  

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



  

 

 

 __________________________ 

 

 

29 de junho de 2016  

Câmara Municipal de Albufeira 

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

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Centro de Ciência Viva 

do Algarve, 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. ----------------------------------  

= QUOTAS – CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE  

– PROPOSTA = 

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

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

“O Centro de Ciência Viva do Algarve, solicitou a renovação da quota de sócio para o 

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

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

1. que a quota referente ao ano de 2016 tem o valor de 500,00 €; ------------------------  

2. que a quota referente ao ano de 2014, do valor de 500,00 €, por lapso não foi paga. --  

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

A Câmara Municipal delibere aprovar a renovação da quota de sócio, referente ao ano 

de 2016, no valor de 500,00 € e autorizar a realização da despesa de 500,00 € 

referente à quota do ano de 2014.” ----------------------------------------------------------  

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

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

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

 

= JUROS DE MORA – VÁRIAS ENTIDADES – INFORMAÇÃO = 

Foi apresentada uma informação subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, 

em regime de substituição, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

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

conclusão refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que seja concedida a autorização para a realização da 

despesa e respetivo pagamento aos fornecedores constantes no quadro resumo, no 

montante total de € 62.491,46 (sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e um euros 

e quarenta e seis cêntimos), nos precisos termos das informações técnicas que constam 

em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------  

A entrega de cheque para liquidação de juros de mora deverá ficar condicionada à 

apresentação por parte de cada empresa de: uma declaração, em como todos os juros 

de mora em dívida por parte do Município de Albufeira, se encontram liquidados até à 
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data constante no cálculo efetuado; e uma nota de crédito relativa a juros de mora 

sobre faturados (nos casos em que tal sucede), nos termos das informações dos 

técnicos apresentadas.” -----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerando as razões invocadas e o teor da 

informação, autorizar a realização da despesa nos precisos termos sugeridos. -------  

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE BANCAS LOCALIZADAS  

NO MERCADO MUNICIPAL DE AREIAS DE SÃO JOÃO, EM ALBUFEIRA  

– APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E 

NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI 

 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, em regime de substituição, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  

“Encontrando-se, por um lado, a terminar o prazo do contrato celebrado para a 

exploração temporária da banca n.º 1 – venda de peixe, e, por outro, vagas as restantes 

bancas abaixo indicadas, elaboraram estes serviços o processo do concurso constituído 

pelo Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio, com vista à abertura do 

respetivo concurso público para ocupação das mesmas. -------------------------------------   

Assim, com vista à abertura do concurso, submeto à consideração superior a aprovação 

do Programa de Concurso, o Caderno de Encargos e o do Anúncio. -------------------------     

Cumpre-me informar que a base de licitação das respetivas bancas corresponde aos 

mesmos valores fixados nos últimos concursos, ou seja: ------------------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS N.os 1, 2, 4, 5, 6, 7 E 8 - € 

30,00. ------------------------------------------------------------------------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE PEIXE, N.º 1 - € 50,00. -----------------------------------------  

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  

Presidente: Carlos Eduardo da Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de 

Albufeira, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Diretora do 

Departamento de Gestão e Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha; ----------    

Vogais Efetivos: Teresa Ferreira Trocado, Chefe da Divisão de Contratação Pública e 

Gestão Patrimonial, em regime de substituição, e António Ramos, técnico superior; ------  

Vogais suplentes: Elsa Ventura, técnica superior, e Maria Lúcia Martins, assistente 

técnica.” ---------------------------------------------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

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

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta que: ----------------------------------   

- o regulamento em vigor fixa o pagamento de taxas desajustadas face aos 

valores pagos pelos comerciantes nos últimos anos;  -------------------------------------  

- o município não conseguiu aplicar na sua plenitude o regulamento e abrir os 

procedimentos; -------------------------------------------------------------------------------   

- tem havido consecutivas desistências por parte de vendedores do Mercado 

Municipal dos Caliços e do Mercado Municipal de Areias de São João; ----------------   

- estão a ser alterados os respetivos regulamentos, cuja produção de efeitos não 

se prevê que venha a ocorrer nos próximos meses; --------------------------------------   

- existe a necessidade urgente de colocar aqueles espaços a concurso, com o início 

da época alta: --------------------------------------------------------------------------------   

a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para a adjudicação da 

Exploração Temporária de Bancas, Localizadas no Mercado Municipal de Areias de 

São João, em Albufeira, fixando-se a base de licitação nos valores de: -------------   

- 30,00 euros, para as bancas de venda de frutos e hortaliças; ----------------------   

- 50,00 euros, para as bancas de venda de peixe; --------------------------------------   

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------  

= CENTRAL DE CAMIONAGEM DE ALBUFEIRA  

– CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE LOJA DESTINADA À VENDA DE ARTESANATO REGIONAL E OUTROS 

ARTIGOS DA MESMA NATUREZA, SITA NA CENTRAL DE CAMIONAGEM  

DE ALBUFEIRA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO E  

ABERTURA DE CONCURSO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela chefe da Divisão de Contratação Pública 

e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------   

“Estando a terminar o prazo de vigência do contrato da exploração temporária de uma 

loja situada na Central de Camionagem de Albufeira, destinada à venda de artesanato 

regional e outros artigos da mesma natureza, torna-se necessário proceder à abertura 

do concurso público para ocupação da mesma. -----------------------------------------------   

Cumpre-me informar que o presente processo foi elaborado em condições idênticas às 

dos anteriores procedimentos, e que a base de licitação do concurso aberto, por 
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despacho do então Vereador José Manuel Bota Sequeira de 01 de abril de 2011, para o 

efeito, foi de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), e que o mesmo foi adjudicado pelo 

valor de € 150,00, pelo prazo de (5) cinco anos. ---------------------------------------------  

Com vista à abertura do concurso, submeto à consideração superior a aprovação do 

Programa de Concurso e do Caderno de Encargos, assim como a fixação do valor base 

de licitação. ------------------------------------------------------------------------------------   

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  

Presidente: Carlos Eduardo da Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de 

Albufeira, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Diretora do 

Departamento de Gestão e Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha; ----------    

Vogais Efetivos: Teresa Ferreira Trocado, Chefe da Divisão de Contratação Pública e 

Gestão Patrimonial, em regime de substituição, e António Ramos, técnico superior; ------  

Vogais suplentes: Elsa Ventura, técnica superior, e Maria Lúcia Martins, assistente 

técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso e o caderno de 

encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

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

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

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------   

a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público com vista à adjudicação 

da Exploração Temporária de Loja Destinada à Venda de Artesanato Regional e 

Outros Artigos da Mesma Natureza, Sita na Central de Camionagem de Albufeira, 

fixando-se a base de licitação no valor de cento e cinquenta euros; ------------------   

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação dos Amigos de 

Albufeira solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma comparticipação 

financeira, para o ano de 2016, que viabilize o desenvolvimento das atividades da 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 



  

 

 

 __________________________ 
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associação. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

projetos de natureza educativa, cultural e artística; ------------------------------------  

3. A Associação dos Amigos de Albufeira é uma associação sem fins lucrativos; ---------  

4. A Associação dos Amigos de Albufeira tem vindo a acreditar-se como uma 

instituição multidisciplinar onde a cultura e o lazer se associam para melhor servir a 

comunidade, sejam os associados, seja a população concelhia e mesmo regional; -------  

5. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara delibere outorgar a minuta do Protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar entre o Município de Albufeira e a Associação dos Amigos de 

Albufeira, anexa à presente proposta.” ------------------------------------------------------  

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

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 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 oito mil e duzentos e 

cinquenta euros. -------------------------------------------------------------------------------  

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

= ATENDIMENTOS SOCIAIS – RELATÓRIO DE JANEIRO A MAIO DE 2016 = 

Pela Equipa de Atendimento Social foi apresentado o relatório, através do qual é dado 

conhecimento dos atendimentos sociais realizados entre janeiro e maio últimos, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= GABINETE DO IMIGRANTE – ATENDIMENTOS REALIZADOS ENTRE 

JANEIRO E ABRIL DE 2016 – REGISTO = 
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Pelo Gabinete do Imigrante foi apresentado o registo dos atendimentos realizados 

entre janeiro e abril últimos, documento que se dá por integralmente transcrito e do 

qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -   

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

= GABINETE DO IMIGRANTE – ATENDIMENTOS REALIZADOS EM MAIO DE 

2016 – REGISTO = 

Pelo Gabinete do Imigrante foi apresentado o registo dos atendimentos realizados em 

maio último, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 

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

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

 

= 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. ----------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “SISTEMA DE DRENAGEM DA 

MOSQUEIRA E FONTAÍNHAS – 2.ª FASE” – RECEÇÃO DEFINITIVA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Hidralgar – Equipamentos 

Electromecânicos, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção 

definitiva, datado de vinte de junho corrente, pelo qual se constata que todos os 

trabalhos se encontram em bom estado de execução e conservação, não tendo sido 

detetada a existência de defeitos na obra, razão porque é considerada em condições 

de ser recebida, no todo, definitivamente. --------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva, 

determinar a receção definitiva da obra e mandar proceder à liberação dos 

valores prestados para garantia da empreitada. ------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 



  

 

 

 __________________________ 
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“LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS 

EM ZONAS PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA” – 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 indicações superiores, 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 fora do alcance dos nossos 

serviços devido ao volume, maquinaria necessária e especificidade da obra. ---------------  

O valor base para o presente procedimento é 175.000,00 € (Cento e setenta e cinco mil 

euros) mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------  

Prevê-se a despesa de 175.000,00 € para os anos de 2016 e 2017, distribuída da 

seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------  

2016 – 75.000 € + Iva -------------------------------------------------------------------------  

2017 – 100.000 € + Iva------------------------------------------------------------------------  

Em harmonia com o disposto no art.º 67 do CCP, sugere-se a nomeação do júri 

constituído pelos seguintes elementos: ------------------------------------------------------  

Presidente – José Carlos Martins Rolo – Vice-presidente da Câmara Municipal de 

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

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; 

1.º Vogal suplente – Eng.º Henrique da Graça Abreu Dinis – Técnico Superior; ------------  

2.º Vogal suplente – Eng.º Vitor 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. -----------------------------------  
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Antes da discussão dos três assuntos a seguir descritos, o senhor vice-presidente, 

com fundamento no facto de fazer parte do júri dos concursos, e invocando o 

previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 

Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-

se ausentado da sala. ------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A “REPAVIMENTAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS EM OLHOS DE ÁGUA” - ERROS E OMISSÕES  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pelo júri do procedimento, foi apresentada 

uma informação, que se dá por integralmente transcrita e do qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em conclusão 

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

“Face ao exposto, não se considera de dar provimento à lista de “erros e omissões” 

apresentadas, pelo que, deverá o prazo para apresentação de propostas ocorrer por 

período igual ao da suspensão e manutenção desta até ao momento da comunicação da 

decisão da Exma. Câmara.” --------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

informação do júri, não dar provimento às listagens de “erros e omissões” 

apresentadas e determinar que o prazo para apresentação de propostas seja 

prorrogado por período igual ao da suspensão e manutenção desta até ao momento 

da comunicação da decisão da câmara municipal. -----------------------------------------   

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

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A “REPAVIMENTAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NA GALÉ” - ERROS E OMISSÕES – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pelo júri do procedimento, foi apresentada 

uma informação, que se dá por integralmente transcrita e do qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em conclusão 

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

“Face ao exposto, não se considera de dar provimento à lista de “erros e omissões” 

apresentadas, pelo que, deverá o prazo para apresentação de propostas ocorrer por 

período igual ao da suspensão e manutenção desta até ao momento da comunicação da 

decisão da Exma. Câmara.” --------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

informação do júri, não dar provimento à lista de “erros e omissões” apresentada 

e determinar que o prazo para apresentação de propostas seja prorrogado por 
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período igual ao da suspensão e manutenção desta até ao momento da comunicação 

da decisão da câmara municipal. -----------------------------------------------------------   

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS 

TELECOMUNICAÇÕES ATÉ AO PAU DA BANDEIRA” – PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – 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: ---------   

“Após análise ao PSS apresentado relativamente à Empreitada de Repavimentação da 

Rua das Telecomunicações até ao Pau da Bandeira, verifica-se que o mesmo encontra-se 

em condições de ser aprovado, condicionado à apresentação de um plano de sinalização 

e desvio de trânsito que preveja o corte da via.” --------------------------------------------  

A informação fazia-se acompanhar do Plano de Segurança e Saúde nela referido, 

documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

informação, aprovar o Plano de Segurança e Saúde da empreitada, condicionado à 

apresentação de um plano de sinalização e desvio de trânsito que preveja o corte 

da via. -----------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Ana Vidigal, 

com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o 

previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 

Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-

se ausentado da sala. ------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PROCEDIMENTO PARA 

FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONTADORES DE ÁGUA INCLUINDO 

SISTEMA DE TELEMETRIA DOMICILIÁRIA – RELATÓRIO DO JÚRI = 

Relacionada com este procedimento e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, 

foi apresentado um relatório do júri, datado de vinte de junho corrente, que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião, e que, em conclusão refere o seguinte: ------------------   

”Tendo em consideração a análise anterior, propõe o Júri do Concurso Público para 

“FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONTADORES DE ÁGUA INCLUINDO SISTEMA 
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DE TELEMETRIA DOMICILIÁRIA”, aberto por deliberação da Digníssima Câmara 

Municipal em 6 de Abril de 2016, a adjudicação à empresa Enermeter – Sistemas de 

medição, Lda. até ao valor de 349.914,00 € + IVA nas condições da sua Proposta e 

Caderno de encargos. -------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 2 do art.º 125.º do Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, não há 

lugar à fase de audiência previa. -------------------------------------------------------------   

Deverá ser celebrado contrato escrito nos termos do ponto 1 e 2 do artigo 94.º do 

diploma legal referido.” -----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do relatório 

do júri e nos termos do mesmo adjudicar o Fornecimento Contínuo de Contadores 

de Água Incluindo Sistema de Telemetria Domiciliária, à empresa Enermeter – 

Sistemas de Medição, Limitada, até ao valor de trezentos e quarenta e nove mil, 

novecentos e catorze euros, acrescido de IVA, nas condições da sua proposta e 

do caderno de encargos.---------------------------------------------------------------------   

Não estava presente a senhora vereadora Ana Vidigal, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – PARQUE DE ESTACIONAMENTO P6 – EXECUÇÃO DE 

FUNDAÇÕES – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com esta empreitada e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

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

“Após cálculo da revisão de preços da obra em epígrafe efetuado por esta Edilidade, e 

ao abrigo do n.º 45 do caderno de encargos, o cálculo de revisão de preços definitiva é 

de 6.964,56 € mais IVA. ----------------------------------------------------------------------  

Deste modo, submete-se à aprovação da Exma. Câmara, o cálculo de revisão de preços 

definitiva no valor de 6.964,56 € mais IVA, a favor do Empreiteiro.-----------------------  

Face ao exposto solicita-se o cabimento de 6.964,56 € mais IVA e submete-se à 

aprovação da Exma. Câmara o pagamento de 6.964,56 € mais IVA, relativos à revisão 

de preços da empreitada supracitada.” ------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, solicitar ao Departamento de Infra-estruturas e 

Serviços Urbanos e à Divisão Jurídica e de Contencioso para reunir imediatamente 

para informar se o município tem a obrigação de fazer o pagamento decorrente da 

revisão, dado o tempo decorrido desde a conclusão da obra (mais de seis anos). ----  

= CONCESSÕES – CONCESSÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

DE INTERESSE TURÍSTICO EM COMBOIO RODOVIÁRIO ARTICULADO (ZONA 
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NASCENTE DA CIDADE) – REQUERIMENTO = 

Pela empresa Turistrem – Comboios Turísticos, Limitada, foi apresentado um 

requerimento, pelo qual solicita a renovação do contrato de concessão de um Sistema 

de Transportes Públicos de Interesse Turístico em Comboio Rodoviário Articulado 

(Zona Nascente da Cidade). ------------------------------------------------------------------  

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

de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ---------------   

“É solicitado pelo requerente a renovação do contrato de concessão supremencionado 

por um período de 4 anos.---------------------------------------------------------------------  

No que respeita a estes serviços não se vê inconveniente no requerido, ou seja, na 

renovação do contrato por um período idêntico ao inicial (4 anos), de acordo com o 

disposto na Cláusula Segunda do Contrato ("A exploração da concessão tem início no dia 

treze de novembro de dois mil e oito e vigorará pelo prazo de quatro anos, renováveis 

por iguais períodos, por acordo entre as partes, até ao limite máximo legal de doze 

anos, sem prejuízo do direito de resgate, a todo o tempo, por parte do Município, nas 

condições previstas no número dois da Cláusula Décima Segunda."). -----------------------  

De referir que se trata de última renovação possível no âmbito do presente contrato, 

já que no final da presente renovação ter-se-ão completado doze anos de contrato. -----  

Face ao exposto, julgo dever remeter-se este documento à Exma Câmara para decisão 

sobre a renovação do contrato em causa.” ---------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação dos 

serviços, manifestar concordância com a renovação do contrato da concessão do 

Sistema de Transportes Públicos de Interesse Turístico em Comboio Rodoviário 

Articulado (Zona Nascente da Cidade), por um período de quatro anos, e remeter 

o processo à digníssima assembleia municipal no âmbito das suas competências. -----  

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

= PARQUES DE ESTACIONAMENTO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALBUFEIRA  

– REQUERIMENTO = 

Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira foi apresentado 
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um requerimento, datado de vinte e sete de maio último, pelo qual solicita informação 

sobre a possível ocupação de espaço, situado em Santa Eulália, como parque de 

estacionamento privado de acesso público, mediante pagamento máximo de dois euros, 

por viatura, por dia, sujeito à aprovação da câmara municipal, no período de quinze de 

junho a quinze de setembro, das oito horas às dezassete horas. ---------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 

chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, em regime 

de substituição, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  

“Na sequência do pedido de a ocupação de um espaço privado situado em Santa Eulália 

para realização de um parque de estacionamento, submetido nesta Edilidade por parte 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, informa-se o 

seguinte, no âmbito das competências desta unidade orgânica: -----------------------------  

 Solicita o requerente a ocupação de um espaço privado situado em santa Eulália para 

realização de um parque de estacionamento, cujo tarifário será de 2 € por 

viatura/dia, no período de 15 de Junho de 2016 até 15 de Setembro de 2016, com o 

horário diário das 8h as 17h, 7 dias por semana: -----------------------------------------  

o Em anos anteriores foram submetidos pedidos idênticos pelos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira (mesmo local, período, tarifário e horário), tendo os 

mesmos sido deferidos pela Exma. Câmara. Em 2015 o pedido foi apreciado em 

reunião de câmara de 24/06/2015, tendo merecido a seguinte deliberação: "Foi 

deliberado, tendo em conta o teor da informação, deferir o pedido nos precisos 

termos da mesma.” -------------------------------------------------------------------------   

    Informação: --------------------------------------------------------------------------------  

   Tendo em consideração que: ----------------------------------------------------------------  

 O pedido de ocupação do espaço em causa como parque de estacionamento privado 

de acesso público, em condições similares, foi autorizado em anos anteriores, 

nomeadamente 2013 e 2014, por deliberação de Câmara; -----------------------------------  

 Já existem, no parque de estacionamento público adjacente à praia de  Sta Eulália, 

3 lugares de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade reduzida bem como 

um lugar reservado a cargas e descargas; ---------------------------------------------------  

 É apresentada por parte do requerente a autorização do proprietario do terreno 

privado para o efeito; -------------------------------------------------------------------------  

 O preço apresentado, nomeadamente 2 € por viatura/dia, se mantem idêntico ao do 

ano anterior; -----------------------------------------------------------------------------------  

 O período solicitado para exploração do parque de estacionamento é similar ao do 
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ano anterior, sendo este ano de 15 de junho de 2016 até 15 de setembro de 2016; ------  

 O horário do parque de estacionamento apresentado mantem-se idêntico ao do ano 

anterior ou seja das 8h e as 17h; -------------------------------------------------------------  

 Não é solicitado a realização de qualquer tipo de obras nem movimento de terras 

que afectem as características do terreno existente, tendo sido o mesmo utilizado 

para estacionamento ao longo dos anos sem que dai tenha ocorrido qualquer ocorrência 

que afecte a normal usufruição do prédio ou dos prédios vizinhos. -------------------------  

Assim e pelo acima exposto, sugere-se a remessa da presente distribuição à 

consideração dos órgãos municipais competentes para o efeito, para deferimento e 

aprovação das condições de utilização e o modo de determinação do preço devido pelo 

estacionamento nos termos do disposto no Decreto-lei n.º 81/2006 de 20 de Abril, a 

semelhança do procedimento ocorrido em anos anteriores." --------------------------------  

o Mais se informa que nos termos da alínea 1 do artigo 12.º do Capítulo IV do 

Decreto-lei n.º 81/2006 de 20 de abril: "Nos estacionamentos de curta duração, até 

vinte e quatro horas, o preço a pagar pelos utentes dos parques de estacionamento é 

fraccionado, no máximo, em períodos de quinze minutos e o utente só deve pagar a 

fracção ou fracções de tempo de estacionamento que utilizou, ainda que as não 

tenha utilizado até ao seu esgotamento.” -------------------------------------------------  

Assim sendo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira propõe, 

para o ano 2016, o seguinte tarifário: --------------------------------------------------------  

 15 min: 0,50 €; -----------------------------------------------------------------------------  

 30 min: 1,00 €; -----------------------------------------------------------------------------  

 45 min: 1,50 €; -----------------------------------------------------------------------------  

 1 hora: 2,00 €; -----------------------------------------------------------------------------  

 Valor máximo por dia; 2,00 €. -------------------------------------------------------------  

Face ao exposto remete-se à consideração superior a remessa do presente pedido à 

consideração dos órgãos municipais competentes para o efeito, para deferimento e 

aprovação das condições de utilização e o modo de determinação do preço devido pelo 

estacionamento nos termos do disposto no Decreto-lei n.º 81/2006 de 20 de Abril, à 

semelhança do procedimento ocorrido em anos anteriores.” --------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das 

informações, deferir o pedido. -------------------------------------------------------------  

Comunique-se à Assembleia Municipal para os efeitos tidos por convenientes. -------  

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

Brito, que a seguir à votação regressaram à sala. ---------------------------------------  
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= PARQUES DE ESTACIONAMENTO - ESPIRAL DE LETRAS, LIMITADA  

– REQUERIMENTO = 

Pela empresa Espiral de Letras, Limitada foi apresentado um requerimento, datado de 

dez de maio último, pelo qual solicita licença para abertura ao público de um parque de 

estacionamento na Rocha Baixinha, mediante pagamento de máximo de três euros, por 

viatura, por dia, no período de um de junho a trinta e um de agosto. -----------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com as seguintes duas informações: ---------   

A primeira, subscrita pela chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e 

Gestão de Frotas, em regime de substituição, do seguinte teor: ---------------------------  

“Sugere-se o indeferimento do solicitado tendo em consideração que no passado ano 

2015 verificou-se o incumprimento por parte da presente empresa do local de cobrança 

do parque de estacionamento em causa, aprovado por esta Câmara, apesar das várias 

intervenções desta Edilidade mediante a deslocação ao local dos agentes da Polícia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

Mais se informa que, apesar do tarifário apresentado cumprir o disposto no artigo 12.º, 

CAPÍTULO IV do Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de Abril, considera-se que deverá o 

requerente: ------------------------------------------------------------------------------------  

 Apresentar o regulamento de utilização, exploração e funcionamento do parque em 

causa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Fazer prova, no local, na presença dos técnicos desta Edilidade, do cumprimento do 

local de cobrança aprovado bem como dos diversos artigos do Decreto-Lei 

anteriormente referido, nomeadamente o artigo 3.º (o acesso do parque não deve 

ser susceptível de causar embaraço para o trânsito), artigo 4.º (condicionamentos à 

utilização de determinadas classes ou tipos de veículos através da dotação do 

parque da respectiva sinalização), artigo 6.º (delimitação de lugares de 

estacionamento), artigo 7.º (informação bem visível sobre acesso ao parque e ainda 

se o parque está ou não completo) bem como artigo 8.º (saídas devidamente 

assinaladas). --------------------------------------------------------------------------------  

À consideração superior. ----------------------------------------------------------------------  

Nota: remete-se à consideração superior a necessidade de anulação da deliberação de 

Câmara de 25/03/2015 na qual foi deliberado "autorizar as condições de utilização e o 

modo de determinação do preço devido pelo estacionamento, nos precisos termos 

propostos”, tendo sido o preço proposto de 3 euros por dia.” -------------------------------  

A segunda, com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, do teor seguinte: -----------   

“Quanto à matéria em causa na presente distribuição e às dúvidas que nos são 
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colocadas somos a informar: ------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão dos valores a cobrar pelo estacionamento as irregularidades 

verificadas no ano anterior, estas sanadas face ao tarifário agora apresentado que 

cumpre o previsto no n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei N.º 81/2006, de 20 de abril., 

ao prever o fracionamento do estacionamento em períodos de 15 minutos. ----------------  

Dispõe o n.º 3 do artigo 2.º do mesmo diploma legal que, «quando a entidade titular, 

exploradora ou gestora do parque de estacionamento seja diferente da Câmara 

Municipal - o que efetivamente se verifica - as condições de utilização e o modo de 

determinação do preço devido pelo estacionamento são aprovados pelos órgãos 

municipais competentes, a requerimento daquela entidade». -------------------------------  

Assim, em nosso entendimento, e salvo melhor opinião, caso a entidade exploradora ou 

gestora seja a Câmara Municipal, as condições de utilização e as taxas devidas pelo 

estacionamento devem ser aprovados por regulamento municipal, nos termos do n.º 2 do 

artigo e diploma legal supra referido., na situação em análise deve a entidade 

exploradora requerer à Câmara _Municipal a aprovação das condições de utilização e o 

modo de determinação do preço devido pelo estacionamento, sem necessidade de um 

regulamento, mas sujeitas à aprovação também da Assembleia Municipal. -----------------  

Tal como é referido na informação da Exm.ª Chefe DISU DAVEGF, na etapa 3 da 

presente distribuição, para a qual se remete e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido, devem os técnicos competentes desta Edilidade conformar, no local, que 

se o estacionamento em causa cumpre as normas estabelecidas nos artigos 3.º, 4.º, 6.º, 

7.º e 8.º do Decreto - Lei n.º 81/2006, de 20 de abril. --------------------------------------  

É quanto cumpre informar e se submete à superior consideração de V. Ex.ª” -------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, deferir 

o pedido, nas seguintes condições: ---------------------------------------------------------  

 o preço devido pelo estacionamento deverá ser o abaixo indicado: -----------------  

- 15 minutos: 0,50 €; -----------------------------------------------------------------------  

- 30 minutos: 1,00 €; -----------------------------------------------------------------------  

- 45 minutos: 1,50 €; -----------------------------------------------------------------------  

- 1 hora: 2,00 €; ----------------------------------------------------------------------------  

- Valor máximo por dia: 2,00 € ------------------------------------------------------------  

 Deverá ser dado cumprimento às normas estabelecidas nos artigos terceiro, 

quarto, sexto, sétimo e oitavo do Decreto-Lei número oitenta e um, barra, 

dois mil e seis, de vinte de abril. -------------------------------------------------------  

Comunique-se à Assembleia Municipal para os efeitos tidos por convenientes. -------  
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= FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – BAR CELEBRATION  

– 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: ------------------------  

“O estabelecimento Bar Celebration, localizado na Rua Almeida Garrett, 61 – Areias de 

S. João, desde 2014 tem sido alvo de reclamações relativas ao ruído proveniente do seu 

funcionamento, conforme distribuições que se listam: --------------------------------------  

 SGDCMA/2014/41080 – reclamação apresentada por Catherine Rosa (operador 

turístico), via email, em 23/07/2014; -----------------------------------------------------  

 SGDCMA/2014/41475 – reclamação apresentada por João Luís (operador turístico), 

via email em 24/07/2014; -----------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2014/42054 – reclamação apresentada via Polícia Municipal em 

29/07/2014; -------------------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2014/42925 – reclamação apresentada por Catherine Rosa (operador 

turístico), via email, em 04/08/2014; -----------------------------------------------------  

 SGDCMA/2015/36318 – reclamação apresentada por Ludmilla Saenger em audição 

ao munícipe de 16/06/2015; ---------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2015/40248 - reclamação apresentada via Polícia Municipal em 

03/07/2015; -------------------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2015/47668 - reclamação apresentada por Catherine Rosa (operador 

turístico), via email, em 11/08/2015; -----------------------------------------------------  

 SGDCMA/2016/33675 - reclamação apresentada por Ludmilla Saenger através de 

contacto telefónico em 31/05/2016; -----------------------------------------------------  

 Para além das reclamações tratadas no Sistema de Gestão Documental foi também 

apresentada reclamação verbal pelo Hotel da Aldeia;------------------------------------  

De salientar que em 2015 já havia sido determinada a realização de medição acústica 

para verificação do cumprimento do critério de incomodidade, tendo sido elaborado 

Relatório por empresa acreditada, o qual permitiu apurar a existência de fortes 

indícios de incumprimento do critério de incomodidade, relativamente ao 

funcionamento do Bar Celebration, na medida em que durante a avaliação do Ruído 

Residual (Bar Celebration encerrado) não foi possível assegurar que a contribuição das 

fontes sonoras fosse idêntica à verificada no ensaio relativo ao Ruído Ambiente, em 

virtude de alguns estabelecimentos terem encerrado, assunto tratado na distribuição 

SGDCMA/2015/36318. -----------------------------------------------------------------------  

Na sequência da reclamação apresentada em maio de 2016 pela Dª Ludmilla, foi 
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determinado pela Sra Vereadora com o pelouro do Ambiente a realização de nova 

medição acústica, para verificação do cumprimento do critério de incomodidade, 

decorrente do exercício da atividade ruidosa permanente do Bar Celebration, 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. -------------------------------   

As medições foram efetuadas 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, verifica-se o seguinte: -------------------------------------------------------  

 As medições foram efetuadas no quarto 264 do Hotel da Aldeia; ----------------------   

 a avaliação do Ruído Ambiente (Celebration em funcionamento) ocorreu nos dias 03 

e 04 de junho tendo sido obtido no interior do quarto um nível de avaliação do Ruído 

Ambiente LAR=45,9 dB(A); ---------------------------------------------------------------  

 a avaliação do Ruído Residual (Celebration encerrado) foi efetuada nos dias 15 e 17 

de junho, tendo sido obtido um valor médio de 33,5dB(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 12,4 

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

Verificando-se que a atividade desenvolvida pelo estabelecimento Bar Celebration viola 

o disposto no Regulamento Geral do Ruído, relativamente ao cumprimento do critério de 

incomodidade no período noturno, deverão ser tomadas medidas adequadas, por forma 

a evitar danos graves para a saúde humana e para o bem estar da população residente 

nas imediações do estabelecimento. ----------------------------------------------------------   

Uma das possíveis medidas cautelares a determinar pela Câmara Municipal poderá 

consistir na redução do horário de funcionamento, conforme previsto no n.º 2 do artigo 

24.º do Regulamento Municipal de Ruído Ambiental. Tal medida deverá ser aplicada até 

que a violação ao disposto no RGR inexista, devendo a entidade exploradora Casa da 

Festa, Exploração de Bares, Lda, instalar limitador acústico e apresentar Relatório de 

Incomodidade com definição do nível sonoro no interior do estabelecimento que 

demonstre o cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do RGR. ---   

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 Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), constitui contraordenação ambiental grave, punida com coima, conforme 

previsto na alínea b) do número 2 do artigo 28.º do RGR.” ----------------------------------  
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Esta informação fazia-se acompanhar do Relatório realizado pela empresa Engirigor – 

Engenharia e Construção, Limitada, 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, 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. -------------------------------------------------------------------   

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 

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

= FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – VÁRIOS ESTABELECIMENTOS 

DE DIVERSÃO NOTURNA LOCALIZADOS NA BAIXA DE ALBUFEIRA  

– RECLAMAÇÃO – INFORMAÇÃO = 

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

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

“Na sequência da audição ao munícipe ocorrida no dia 19 de abril de 2016, na qual foi 

apresentada reclamação pelo Sr. Fernando Coelho da Silva, relativa ao ruído 

proveniente do funcionamento de vários estabelecimentos de diversão noturna 

localizados na Baixa de Albufeira, nomeadamente na Rua e Travessa Cândido dos Reis, 

foi determinado pela Sra Vereadora com o pelouro do Ambiente a realização de 

medição acústica. De referir que em 2010 já havia o Sr. Fernando apresentado 

reclamação com o mesmo teor (distribuição SGDCMA/2010/40247). ----------------------  

As medições foram efetuadas pela empresa Engirigor-Engenharia e Construção, Lda, 

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

Resultado da verificação “in loco” e da análise do Relatório de medição dos níveis de 

pressão sonora – Critério de Incomodidade, enumera-se o seguinte: -----------------------  

 As medições foram efetuadas no quarto do apartamento do reclamante, localizado 

na Travessa Cândido dos Reis, n.º 4 – 1.º Esq; --------------------------------------------  

 Por haver vários estabelecimentos de diversão noturna no local, e atendendo à 
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localização da habitação do reclamante, considerou-se que a avaliação iria incidir 

sobre o funcionamento do estabelecimento Bar Domino’s, uma vez que na data de 

início da recolha de amostras (23 de abril), dos estabelecimentos que se 

encontravam em funcionamento, o Bar Domino’s era o que estava mais próximo da 

habitação; ----------------------------------------------------------------------------------   

 No interior do quarto foi avaliado o Ruído Ambiente nos dias 23 e 29 de Abril, entre 

as 00:00h e as 02:00h, tendo sido obtidos os seguintes valores médios de 33,6 

dB(A) e 36,8 dB(A), respetivamente. Os valores medidos resultam do ruído 

proveniente do funcionamento dos estabelecimentos Domino’s, Twist, Atrium 

Fastnet, Xally, Bank e Classic Bar e das vozes das pessoas na rua; ---------------------  

 No dia 7 de maio, aquando da realização do Ruído Residual (Bar Domino’s encerrado), 

foi constatado que o Bar Bloopers já se encontrava em funcionamento, tendo sido 

medido no interior do quarto, um valor médio de 38,4 dB(A), valor superior às 

amostras recolhidas para o Ruído Ambiente nos dias 23 e 29 de abril. Considera-se 

que a amostra recolhida no dia 7 de maio não é representativa, não devendo ser 

considerada; -------------------------------------------------------------------------------  

 Com a abertura do Bar Bloopers e dada a proximidade deste estabelecimento à 

habitação do reclamante, foi efetuada nova avaliação do Ruído Ambiente no dia 13 

de maio, na qual foi medido o ruído proveniente dos estabelecimentos que já se 

encontravam em funcionamento em abril (Domino’s, Twist, Atrium Fastnet, Xally, 

Bank e Classic Bar), acrescido do funcionamento do Bar Bloopers, que entretanto 

iniciou actividade. No interior do quarto foi obtido um valor médio para o Ruído 

Ambiente de 34,6 dB(A); ------------------------------------------------------------------  

 Notificados os estabelecimentos Domino’s e Bloopers para estarem encerrados, foi 

avaliado o Ruído Residual no dia 14 de maio, tendo sido obtido um valor médio de 

31,6 dB(A); ---------------------------------------------------------------------------------  

 Relativamente ao critério de incomodidade, não é possível concluir acerca do seu 

cumprimento, uma vez que durante a avaliação do Ruído Residual (Domino’s e 

Bloopers encerrados) as medições foram afetadas pelo ruído proveniente da música 

dos outros estabelecimentos (Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e Classic Bar), os 

quais são considerados fontes de ruído com contribuição para a reclamação 

apresentada; -------------------------------------------------------------------------------  

 Para além das medições realizadas no interior do apartamento, foram também 

recolhidas amostras no exterior (terraço do apartamento), tendo sido obtidos os 

seguintes valores: --------------------------------------------------------------------------  
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 Analisados os valores medidos no exterior da habitação, verifica-se que os valores 

obtidos se encontram acima dos valores limite de exposição exterior, estabelecidos 

na alínea a) do número 1 do artigo 11.º do RGR, para o período noturno em zona 

mista, Ln ≤ 55 dB(A). -----------------------------------------------------------------------  

De acordo com o estabelecido no número 1 do artigo 13.º do Regulamento Geral do 

Ruído, “A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas 

mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos 

receptores sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite fixados 

no artigo 11.º; e ao cumprimento do critério de incomodidade (…)” -------------------------  

Em virtude de no local existirem diversos estabelecimentos de diversão noturna com 

produção de emissões sonoras para o exterior, há dificuldade em determinar a 

existência de incomodidade, atribuindo-a a um estabelecimento em particular. Os níveis 

sonoros medidos no interior da habitação, são o resultado da contribuição do ruído 

produzido pelos vários estabelecimentos. ----------------------------------------------------   

Através da análise dos valores medidos no exterior, os quais se encontram acima do 

limite legal previsto, considera-se haver necessidade de redução dos níveis sonoros 

produzidos pelas diversas fontes sonoras, nomeadamente pelos bares Domino’s, 

Bloopers, Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e Classic. -------------------------------------  

De referir que no Relatório Técnico da Carta de Ruído do Município de Albufeira, 

elaborado pelo Instituto Superior Técnico e datado de janeiro de 2013, já havia sido 

referida essa necessidade, conforme o que a seguir se transcreve “As zonas de 

entretenimento, junto do largo Eng.º Duarte Pacheco, principalmente na Rua Cândido 

dos Reis, originam níveis de ruído muito elevados nas suas imediações durante o período 

de Verão.” (página 49 do RT).” ----------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do Relatório realizado pela empresa Engirigor – 

Data 

Hora 

início-fim 

Estabelecimentos em funcionamento 

LAeq 

dB(A) 

23-04-2016 00:58 – 01:13 Domino’s, Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e 
Classic Bar 

71,9 

29-04-2016 01:50 – 02:05 Domino’s, Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e 
Classic Bar 

74,2 

13-05-2016 01:53 – 02:08 Domino’s, Bloopers, Twist, Atrium Fastnet, Xally, 
Bank e Classic Bar 

71,5 

14-05-2016 

01:59 – 02:14 Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e Classic Bar 69,2 

02:14 – 02:29 Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e Classic Bar 67 

02:29 – 02:44 Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e Classic Bar 68,9 

02:44 – 02:59 Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e Classic Bar 67,6 
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Engenharia e Construção, Limitada, 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, notificar todos os empresários dos 

estabelecimentos Domino’s, Twist, Atrium Fastnet, Xally, Bank e Classic Bar, que 

devem baixar o som para os níveis legais, uma vez que tal como tem estado a 

funcionar, estão a exceder os limites legais fixados, sob pena de, não o fazendo:-  

a) Passar a funcionar a partir das 2h00m com as portas e janelas fechadas, ou; --  

b) Conforme a gravidade de conduta de alguns estabelecimentos ser aplicada a 

sanção de redução de horário. --------------------------------------------------------------  

Esta deliberação entra em vigor imediatamente após a notificação. -------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “VEDAÇÃO ÀS PISCINAS 

MUNICIPAIS” – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Martins Gago & Filhos, 

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

de dezassete de junho corrente, pelo qual se constata que a obra foi executada de 

acordo com o estabelecido nas peças integrantes do contrato, tendo sido cumpridas, de 

forma integral e perfeita, todas as obrigações contratuais e legais e que o Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição foi executado nos termos 

da legislação aplicável, razão porque é considerada no seu todo em condições de ser 

recebida provisoriamente. --------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória. ------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE PINTURA E SISTEMA DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA NA E.B. 1 DOS CALIÇOS – APROVAÇÃO 

DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E DESIGNAÇÃO DOS 

ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: ------   

- a primeira, com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, do seguinte 

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

“Tendo em consideração as fissuras apresentadas na fachada do edifício bem como as 

infiltrações existentes e a falta de pintura em todo o edifico e muros envolventes à 

EB1 dos Caliços, e visando a abertura do concurso referido em epígrafe, foi elaborado 

o processo constituído pelo Programa de concurso e pelo Caderno de encargos, os quais 

se submetem à apreciação superior. ---------------------------------------------------------  

Cumpre-nos informar, que o valor previsto para a empreitada se estima em 248.699,13 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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€ (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove euros e treze cêntimos) 

mais o valor de IVA, e que a mesma decorrerá no período de 90 dias no máximo. ---------  

Ainda em função do valor previsto, sugere-se o recurso ao procedimento por Concurso 

Público, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na redacção 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro. -------------------  

Esta empreitada poderá fazer parte do Projecto (Ano/N.º Acção) 2016/160.” -----------  

- a segunda, subscrita pelo chefe da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, em 

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

“Proponho que o júri do procedimento seja assim constituído: ------------------------------  

Presidente: Eng.ª Mónica Silva; ---------------------------------------------------------------  

1.º Vogal (suplente do Presidente): Eng.º Natércio Matinhos -------------------------------  

2.º Vogal: Técnica Carina Trocado; -----------------------------------------------------------  

Suplente do 1.º vogal: Eng.º Filipe Alcobia; ---------------------------------------------------  

Suplente do 2.º vogal: Técnica Luísa Pascoal.” -----------------------------------------------  

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 Resíduos de 

Construção e Demolição e o Plano de Segurança e Saúde na Obra, 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 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS  

“IN SITU” EM PARQUES INFANTIS PÚBLICOS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA  

- RETIFICAÇÃO DO PROGRAMA DO CONCURSO  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em vinte de junho corrente, através do qual determinou proceder à retificação da 

alínea c) do número um do artigo décimo segundo do Programa do Concurso, e, conforme 

o disposto no número três do artigo trigésimo quinto anexo I 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. ---------  

= 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 
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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): 37785 de 19-10-2015 e ECMA5517 de 18-02-2016 ----------  

Processo n.º: 539/1988 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Clasina Thersienne Van Kesteren Bruggemann --------------------------------  

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

Assunto: Licença – Alteração de moradia e construção de piscina --------------------------  

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

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir o teor da informação técnica 

datada de nove de junho de dois mil e dezasseis. ---------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5057 de 15-02-2016 -------------------------------------------  

Processo n.º: 59CP/2014 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sílvia Rosária Viana Dias Rocha ------------------------------------------------  

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

Assunto: Exposição – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação ----  

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

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido nos termos do parecer da 

Divisão Jurídica e de Contencioso de treze de maio de dois mil e dezasseis. ---------  

Nesta altura dos trabalhos ausentou-se definitivamente da reunião o senhor 

vereador Sérgio Brito. -----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18131 de 11-05-2015 e 23720 de 18-06-2015 ----------------  

Processo n.º: 19CP/2015 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Laurent François Robert Soule -------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Vela Latina, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Comunicação Prévia - Construção de piscina ---------------------------------------  

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

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar proceder à inviabilização 

da operação urbanística, comunicando ao requerente a sua desconformidade com as 

normas legais e regulamentares aplicáveis e remeter aos Serviços de Fiscalização 

Municipal e Divisão Jurídica e de Contencioso para procedimento adequado o 

legalmente estabelecido. --------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 14320 de 18-04-2016 ------------------------------------------  

Processo n.º: 44CP/2016 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Manuel Oliveira da Silva --------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, n.º 80, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de um edifício de habitação e um 

estabelecimento de restauração -------------------------------------------------------------  

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

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar proceder à inviabilização 

da operação urbanística, comunicando ao requerente a sua desconformidade com as 

normas legais e regulamentares aplicáveis e remeter aos Serviços de Fiscalização 

Municipal e Divisão Jurídica e de Contencioso para procedimento adequado o 

legalmente estabelecido.---------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31301 de 18-08-2015 e ECMA33078 de 04-09-2015 --------  

Processo n.º: 42CP/2015 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mário de Menezes Vilhena ------------------------------------------------------  

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

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina e casa de máquinas -----------------  

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

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar proceder à inviabilização 

da operação urbanística, comunicando ao requerente a sua desconformidade com as 

normas legais e regulamentares aplicáveis e remeter aos Serviços de Fiscalização 

Municipal e Divisão Jurídica e de Contencioso para procedimento adequado o 

legalmente estabelecido.---------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------            

 Requerimento (s) n.º (s): 46506 de 16-12-2015 ------------------------------------------  

Processo n.º: 47/2013 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Abílio da Ascensão Rodrigues de Brito -----------------------------------------  

Local da Obra: Av.ª do Ténis, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Colocação de rede de protecção ao prédio ------------------------------  

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

técnica de dezassete de maio de dois mil e dezasseis e parecer técnico de treze 

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

Mais delibera esta câmara dar conhecimento aos Serviços de Fiscalização 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 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 --------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar a operação de loteamento 

nos termos do parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso de dois de outubro de 

dois mil e catorze, e do parecer técnico de onze de março de dois mil e dezasseis 

e em face da informação da Divisão de Obras Particulares de vinte e sete de maio 

de dois mil e dezasseis que refere não terem sido recebidas quaisquer 

reclamações, observações ou sugestões relacionadas com a alteração do 

loteamento. -----------------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA/2016/56480 ----------------------------------------  

Processo n.º: 115/96 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Pedro Roque de Pinho Oliveira Reis --------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Casa Vela, Rua da Vela Redonda Lote 16, Sesmarias, 

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

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

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir o do auto de 

vistoria número trezentos e sessenta e sete, barra, dois mil e dezasseis. -----------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6613 de 25-02-2016 e 22437 de 01-06-2016 ----------------  

Processo n.º: 12/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vila X – Sociedade Unipessoal, Lda---------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Construção de edifício de habitação colectiva e parque de 

estacionamento público -----------------------------------------------------------------------  

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

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir as informações 

técnicas de treze de julho de dois mil e quinze, catorze de setembro de dois mil e 

quinze e vinte e um de junho de dois mil e dezasseis a fim de dar cumprimento. ----  
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Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16890 de 05-05-2016 e 25305 de 22-06-2016. --------------  

Processo n.º:37/2004 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Pedra de Escorregar – Investimentos Unipessoal, Lda ------------------------  

Local da Obra: Marina, Lote n.º 44, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença - Alteração da cor da fachada---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido. ---------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15633PU de 23-04-2015 e 15633 de 23-04-2015 ------------  

Processo n.º: 247A/1993 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sérgio Ferreira dos Santos-----------------------------------------------------  

Local da Obra: Av.ª Sá Carneiro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Licença – Colocação de toldo -------------------------------------------------------  

Aprovação do projecto de arquitectura/Prazo Ultrapassado -------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, nos termos da 

informação técnica de vinte de junho de dois mil e dezasseis e com os 

fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte de janeiro de dois mil 

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

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 10034 de 16-03-2015; 38631 de 26-10-2015 e 19595 de 

17-05-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 12/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Miguel Gomes Cabrita Neto ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 25 de Abril, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente -------------------------  

Apreciação de licenciamento------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, nos termos da 

informação técnica de vinte de junho de dois mil e dezasseis e da informação da 

Divisão de Obras Particulares de trinta e um de maio de dois mil e dezasseis, 

devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 20765 de 23-05-2016 -----------------------------------------  

Processo n.º: 26/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mundo Aquático, S.A. -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Arrancada, freguesia da Guia ------------------------------------------------  
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Assunto: Licença – Construção de um complexo de equipamentos mecanizados e 

habitats de animais ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

tal como é requerido. ------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1598 de 15-01-2016; 10265 de 21-03-2016; 15795 de 28-

04-2016 e 22660 de 02-06-2016 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 334/80 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria da Conceição dos Santos Labisa -----------------------------------------  

Local da Obra: Rua Vasco da Gama Lote 1, Areias S. João, freguesia de Albufeira e 

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

Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  

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

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

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

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23023 de 06-06-2016 -----------------------------------------  

Processo n.º: 5T/2003 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mundo Aquático, S.A. -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: EN 125-Km 65, freguesia da Guia -------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Aprovação do projecto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

tal como é requerido. ------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 7015 de 24-02-2015; 14066 de 31-08-2015 e 5157 de 16-

02-2016 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 8/2012 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo --------------------------------------  

Local da Obra: Malhão, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente para casa de campo 

(Turismo Rural) --------------------------------------------------------------------------------  

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

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 
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condicionado ao cumprimento do parecer técnico de vinte e três de junho de dois 

mil e dezasseis, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): ECMA5563 de 19-02-2016 ------------------------------------  

Processo n.º: 207/2001 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

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

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Medidas de autoprotecção ------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): ECMA43629 de 27-11-2015 -----------------------------------  

Processo n.º: 146/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Rua do Município, Lote 31, Loja 5, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Medidas de autoprotecção ------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  

Mais delibera esta câmara remeter à Divisão Jurídica e de Contencioso, sobre 

quais as medidas e procedimento a adotar. -----------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s) 15161 de 21-04-2015 e 3547 de 01-02-2016 ------------------  

Processo n.º: 631/1990 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Kuboline – Sociedade Investimentos, Lda --------------------------------------  

Local da Obra: St.ª Eulália, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação plurifamiliar, piscina e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, tendo em conta o 

parecer técnico de vinte de junho de dois mil e dezasseis e com os fundamentos 

constantes na deliberação camarária de vinte e sete de janeiro de dois mil e 

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

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s) 44426 de 02-12-2015 ------------------------------------------  

Processo n.º: 89IP/2015 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Suliglor – Imobiliária do Sul, S.A. ----------------------------------------------  
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Local da Obra: Salgados, freguesia da Guia -------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de informação prévia relativo à viabilidade de construção de uma 

moradia unifamiliar----------------------------------------------------------------------------  

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

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

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s) 45381 de 09-12-2015 e 11631 de 30-03-2016 ----------------  

Processo n.º: Lot.º 158 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hélia da Conceição --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro D’Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------   

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 11/1987 --------------------------  

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 

junho de dois mil e dezasseis, 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 estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------   

 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 --------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado remeter à Divisão Jurídica e de 

Contencioso para parecer sobre se o requerente tem legitimidade para realizar as 

alterações que está a solicitar no loteamento em apreço. -------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 20317 de 20-05-2016 e 22311 de 31-05-2016 ---------------  

Processo n.º: 7EA/2016 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Circo Mundial Mariani, Lda ------------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Instalação e funcionamento de recinto itinerante – Circo Ambulante -  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir o parecer 

técnico de vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis. -------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Sérgio Brito. -----------------------------------  

= 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 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 treze horas e trinta minutos, foi a 

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

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

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

________________________________________________________________
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