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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016 

Ao vigésimo dia do mês de julho do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Albufeira, 

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

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

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

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

Pedroso, 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 Marlene Martins Dias da Silva que, conforme 

documento anteriormente apresentado, se encontra em gozo de férias, 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 quarenta 

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: -------------------------------------------------------  

 

= ACTAS DAS REUNIÕES DE 8 E 15 DE JUNHO DE 2016 = 

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação das actas das reuniões realizadas nos 

dias oito e quinze de junho de dois mil e dezasseis, as quais haviam sido aprovadas em 

minuta, após ter sido dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia das mesmas 

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

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia dezanove de julho de dois mil e dezasseis, eram das quantias de:-- -   

Operações Orçamentais – cinquenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, 

A – GENERALIDADES  
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quatrocentos e um euros e oitenta e um cêntimos. ------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, treze mil, seiscentos e oitenta e oito euros e 

quarenta e sete cêntimos. --------------------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Portaria n.º 189/2016, de catorze de julho, notas de Enquadramento ao Plano 

de Contas Multidimensional - Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas. ---------------------------------------------------------------------  

= 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 seguinte iria receber uma delegação de 

Linz, cidade com a qual Albufeira tem uma geminação, e que iria acompanhar a 

mesma numa visita pelo concelho. ----------------------------------------------------------  

Informou ainda que, também no dia seguinte, iria receber o Alcaide de Sevilha. ----  

Terminou o senhor presidente dizendo que houve uma baixa de preço nas portagens 

da Via do Infante e que era uma medida de saudar, apesar de não ser o que se 

pretendia na sua totalidade, mas que era um sinal positivo. ----------------------------  

Sobre este assunto o senhor presidente manifestou a sua opinião pessoal 

esclarecendo que a primeira fase da Via do Infante, de Vila Real de Santo 

António até Albufeira, foi realizada com dinheiro do Orçamento do Estado e de 

fundos europeus, dinheiro este que podia ter sido canalizado para outras 

infraestruturas no Algarve mas foi direcionado para esta obra, portanto não havia 

nada que justifique que esteja portajada, tratando-se de uma estrada igual a 

qualquer outra do país. Prosseguiu dizendo que a segunda fase da obra, 

compreendida entre Albufeira e Lagos, já foi realizada com recurso a parcerias e 
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dentro dessa parceria foi atribuída à concessionária, não apenas a concessão da 

zona de Albufeira a Lagos mas também, em termos de compensação, o troço de 

Albufeira a Vila Real de Santo António. ---------------------------------------------------  

Declarou o senhor presidente ser contrário a estas situações embora as perceba 

já que a via é toda uma, mas reforçou ter sempre defendido que a primeira fase 

da Via do Infante não tem razão nenhuma para ser portajada. ------------------------  

= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em doze de julho 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 Clube de Basquete de Albufeira, para 

deslocações da Escola Secundária de Albufeira para o Pavilhão Desportivo de Albufeira 

e regresso, nos dias doze, treze, catorze e quinze de julho também corrente, e, 

conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do referido diploma, 

remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal.--------------------------  

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

= TRANSPORTES – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – JARDIM DE 

INFÂNCIA “OS PIRATAS” – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente, em catorze de julho 

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 Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Albufeira – Jardim de Infância “Os Piratas”, no dia vinte e seis de julho 

também corrente, no âmbito da sua participação no Dia dos avós, a convite da AHSA – 

Associação Humanitária Solidariedade Albufeira. -------------------------------------------   

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor presidente em quinze de julho 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 
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municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes entidades, 

para participação em diversas atividades nos seguintes dias: ------------------------------  

 Sociedade Musical Recreio Popular de Paderne, para deslocação a Villablanca - 

Espanha, com saída no dia vinte e três e chegada no dia vinte e quatro de julho; ---------  

 Fábrica da Igreja Paroquial da Guia, para deslocação a Fátima, com saída no dia dez 

e chegada no dia onze de setembro; ---------------------------------------------------------  

 Fábrica da Igreja Paroquial de São José, para deslocação a Vila Viçosa, no dia onze 

de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Freguesia de Guia, para deslocações a Fátima, ambas com saída no dia doze e 

chegada no dia treze de setembro. ----------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em catorze de julho 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 Albufeira Futsal Clube, na 

realização da comemoração do Nono aniversário do clube, nos dias quinze, dezasseis e 

dezassete de julho também corrente, mediante a disponibilização de um espaço na 

estrutura do cruzamento perto do Edifício dos Paços do Município, para colocação de 

uma faixa publicitária e isenção total do pagamento da respetiva taxa, e, conforme o 

disposto no número três do artigo trigésimo quinto do mesmo diploma, remeteu aquele 
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despacho para ratificação pela câmara municipal. -------------------------------------------  

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

= APOIOS – GASMI - GRUPO DE APOIO À SAÚDE MENTAL INFANTIL DE 

ALBUFEIRA – AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO ALGARVE  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em onze de julho corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número 

um do artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio ao GASMI - Grupo de 

Apoio à Saúde Mental Infantil de Albufeira – Agrupamento de Centros de Saúde do 

Algarve, na dinamização das atividades inerentes ao Programa Terapêutico Intensivo – 

Clube Verão 2016, do dia onze de julho também corrente ao dia trinta e um de agosto 

próximo, mediante a disponibilização da sala polivalente do Jardim de Infância de Vale 

Pedras, às segundas e quartas-feiras, das nove horas às treze horas, e, conforme o 

disposto no número três do artigo trigésimo quinto do mesmo diploma, remeteu aquele 

despacho para ratificação pela câmara municipal. -------------------------------------------   

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

= APOIOS – SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 

em onze de julho corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número 

um do artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio ao Sindicato dos 

Professores da Zona Sul, na realização de um encontro de educadores de infância, no 

dia doze de julho também corrente, mediante disponibilização do auditório da EB1 de 

Vale Pedras, de um computador e de projetor e som, e, conforme o disposto no número 

três do artigo trigésimo quinto do mesmo diploma, remeteu aquele despacho para 

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

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

= APOIOS – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

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

“Através do documento anexo, vem o Clube de Basquete de Albufeira, solicitar apoio 

para realização do Evento de Encerramento de Época Desportiva que terá lugar no dia 

23 de julho no parque de estacionamento frente ao Tribunal. ------------------------------   
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

2) É filosofia desta Câmara Municipal a promoção de atividades desportivas, 

recreativas ou de formação pedagógica no Concelho de Albufeira, em todas as 

faixas etárias; -----------------------------------------------------------------------------  

3) Este evento tem por objetivo proporcionar um momento de convívio entre os atletas 

e familiares. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 Disponibilização de palco; -----------------------------------------------------------------  

 Disponibilização de 30 baias, 160 (cento e sessenta) cadeiras, 40 (quarenta) mesas e 

2 (dois) grelhadores, sujeito a montagem por parte da entidade organizadora do 

evento, uma vez que a DTDEC não dispõe de recursos humanos para efetuar esse 

serviço; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Colocação de caixotes do lixo no recinto: 2 (dois) grandes e 4 (quatro) pequenos; -----  

 Disponibilização de 30 (trinta) baías; -----------------------------------------------------  

 Disponibilização de energia elétrica para efeitos de iluminação, eletrificação do 

recinto e sonorização do evento, de acordo com o constante na distribuição 

SGDCMA/2016/677, elaborada pela Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, 

serviços de eletricidade, respeitante ao cabimento|compromisso para o 

fornecimento de energia elétrica para contratos eventuais para o ano de 2016; -------  

 Disponibilização de 1 (um) ponto de água no local; ---------------------------------------  

 Disponibilização de equipamento de som para atuação de grupo musical; ---------------   

 Isenção do pagamento devido à emissão de todas as taxas e licenças inerentes ao 

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

Outras Receitas do Município de Albufeira, conforme parecer da DJC – Divisão 

Jurídica e Contencioso, na distribuição SGDCMA/2016/42232; ------------------------  

 Corte parcial do parque de estacionamento frente ao Tribunal na área reservada aos 

autocarros da Autarquia, de 22 (vinte e dois) de julho a 26 (vinte e seis) de julho, 

para montagem de logística, realização do evento e desmontagens; --------------------  

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

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



20 de julho de 2016  

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

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

“A Câmara Municipal de Albufeira em parceria com a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Albufeira, pretende levar a efeito a celebração da Festa da Nossa Senhora da Orada 

que decorrerá de 11 a 15 de agosto. ----------------------------------------------------------  

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

1) As Festas em Honra de N. Sra. da Orada são as festas tradicionais/religiosas com 

maior relevância no Município de Albufeira; ----------------------------------------------  

2) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 

assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica; --------------------------  

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

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

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

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

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

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

 Colocação de bandeiras decorativas no adro da Capela da Orada e na rua de acesso à 

mesma; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Montagem de 3 stand`s no adro da Ermida da Orada e eletrificação das mesmas; ----  

 Limpeza da rua de acesso à Capela da Orada e área circundante bem como a 

colocação de contentores para o lixo no recinto; --------------------------------------------  

 Iluminação festiva da área, desde a entrada da rua de acesso à Ermida até à Capela 

da Orada; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Disponibilização de energia eléctrica para efeitos de iluminação e eletrificação do 

recinto; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Actuação da Banda Filarmónica de Paderne, no dia 14 de Agosto, para acompanhar a 

procissão da Nossa Senhora da Orada, ao abrigo do Protocolo de Colaboração em 

vigor; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Transporte da Banda Filarmónica de Paderne no dia 14 de agosto para participação 

na Procissão em Honra de N. Sra. da Orada; ---------------------------------------------  

 Divulgação do evento nos meios habituais da CMA; --------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= APOIOS – IMORTAL BASKET CLUB – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta, para 

realização do 1.º Campus Internacional de Mini-Basquete do Imortal Basket Club, do 

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

“O Imortal Basket Club, através do documento anexo, solicitou à Câmara Municipal, 

apoio para a realização do evento acima descrito, no período de 24 e 30 de Julho no 

Pavilhão Desportivo da EBSA. ----------------------------------------------------------------  

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

1. É uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos equipamentos 

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

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

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

desenvolvam maior número de modalidades, criem profundas relações com a 

comunidade envolvente e demonstrem uma actividade consistente do ponto de vista 

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

3. A aposta na construção de novos equipamentos desportivos deve ser acompanhada 

por iniciativas que os valorizem e os coloquem à disposição de todos. ------------------  

4. O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar actividades de 

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

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

prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------   

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

A Excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar o Imortal Basket Club através dos 

seguintes meios: -------------------------------------------------------------------------------  

 Cedência do Pavilhão Desportivo da EBSA de 24 a 30 de Julho entre as 9h00 e as 

23h00; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Montagem de aparelhagem sonora com microfone para a cerimónia de encerramento, 

no dia 30 de Julho das 9h00 às 13h00; ---------------------------------------------------  

 Apoio no transporte através de um camião com grua da DAVEGF, de 4 tabelas de 

mini-basket, das instalações do clube para a escola no dia 22 de Julho e regresso no 

dia 1 de Agosto; ----------------------------------------------------------------------------  

 Empréstimo de 35 camas de campanha da protecção civil; ------------------------------  

 Transporte de 100 pessoas no dia 26 de Junho da EBSA para a Praia do Inatel às 

15h00 e regresso às 18h00. E transporte de 100 pessoa no dia 28 de Julho da EBSA 
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para o Zoomarine às 14h00 e regresso às 18h30.” ---------------------------------------  

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

= APOIOS – CEDÊNCIAS DE COMBUSTÍVEL AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVAS DO CONCELHO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 – RELATÓRIO = 

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

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado um relatório do seguinte teor: -------------   

”Apresentação das cedências de combustível aos Clubes e Associação Desportivas do 

Concelho, no período de 01/06/2016 a 30/06/2016, de acordo com a deliberação de 

Câmara, datada de 26/08/2015. -------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

= EVENTO ARABIAN DAYS - ORGANIZAÇÃO CONJUNTA ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA, A JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA E A PRESS 

HAPPINESS – PROPOSTA = 

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

“O Município de Albufeira, a Junta de Freguesia de Albufeira e a Press Happiness 

pretendem levar a cabo nos dias 21 a 24 de Julho, o evento Arabian Days, entre as 

18h00 e as 00h00, na Guia. -------------------------------------------------------------------   

Arabian Days contará com a participação de 50 a 80 espaços de venda (inclusive 

artesãos) de bijuteria, artesanato, malas, roupas, calçado, especiarias, doçaria, jóias, 

chás, cosmética, candeeiros, bebidas e gastronomia diversa. -------------------------------  

O evento terá ainda animação variada: cuspidores de fogo, dança do ventre, música, 

contadores de histórias, teatro, leitura de sina e tarot, henna tattos e body paiting, 

cabeleireiro, shows de araras e de papagaios, burros, camelos e falcões, encantadores 

de serpentes e faquires. ----------------------------------------------------------------------  

Clubes 

Cedência de Combustível ao abrigo da 
Deliberação de Câmara 26/08/2015 

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016 

Gasóleo 
Rodoviário a 

granel 
(Bomba) 

Gasóleo Rodoviário 
c/ cartão Eletrónico 

Entrega do 
Cartão 

Dentro/fora do 
prazo 

Total 

Clube Desp. Areias S. João 227 103 Dentro do Prazo € 359,04 

Clube Pesca N. Desp. Albuf. 121 174,61 Dentro do Prazo € 339,77 

Albufeira Surf Clube 118 ------- ------- € 120,59 

Futebol Clube Ferreiras 104 ------- ------- € 106,28 

Clube Desp. Rec. Olhos 
Água 

45 ------- ------- € 45,99 

Imortal Basket Clube 80 133 Dentro do Prazo € 167,43 

TOTAL GERAL 695 lt 410,61 lt ------- 1139,1 € 

 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

20 de julho de 2016  

Câmara Municipal de Albufeira 

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

1) A realização do evento se enquadra na alínea ff, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, que confere à Câmara Municipal competência para 

promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos de 

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

2) É filosofia desta Câmara Municipal a promoção de eventos em todas as freguesias 

do Concelho; --------------------------------------------------------------------------------   

3) A necessidade de criar eventos destinados a famílias; ----------------------------------  

4) O sucesso do evento Guia Natal que demonstrou que as ruas da Freguesia da Guia 

proporcionam a realização de eventos com este tipo de caraterísticas; ----------------   

5) Compete ao Município de Albufeira, no âmbito da organização do evento, o 

fornecimento de água e luz, o licenciamento e a promoção. ------------------------------   

6) Compete à Junta de Freguesia da Guia apoiar na logística do evento e no contato 

com os proprietários dos estabelecimentos comerciais nas ruas envolvidas. -----------  

7) Compete à Press Happiness a animação, a decoração do recinto, a pré-produção e a 

produção do evento, os meios técnicos de som e luz, a produção e impressão do 

material de divulgação, os seguros do evento e a gestão da bilheteira. -----------------   

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

A Digníssima Câmara delibere a organização do evento nos termos acima descritos.” ----   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, com a designação do evento, 

também, em português. ----------------------------------------------------------------------  

= DIREITO DE PREFERÊNCIA - FRAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO EM 

MONTECHORO, ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

qual determinou informar o requerente Paulo Manuel Serpa Pires Mendonça, de que 

esta edilidade não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio designado 

por fração AA, apartamento T1, sito na rua Manuel Teixeira Gomes, lote onze, barra, 

doze, em Montechoro, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, 

com a descrição predial número 7760 e o artigo urbano número 8143, a que 

corresponde a licença de utilização número 140, datada de vinte de maio de mil 

novecentos e noventa e três, 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 Municipal. -------------   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. --------  
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Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente da câmara, 

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA 

ENCOSTA DO CERRO DO MALPIQUE, EM ALBUFEIRA  

– RELATÓRIO FINAL DO JÚRI = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 

apresentado o Relatório Final, que se dá por integralmente transcrito e da qual fica 

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

conclui referindo: -----------------------------------------------------------------------------  

”Com base nos resultados obtidos, propõe-se: -----------------------------------------------  

3.1 – A adjudicação da “EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA 

ENCOSTA DO CERRO DO MALPIQUE, EM ALBUFEIRA” à empresa ARQUIJARDIM, 

S.A. pelo valor de 255.522,66 € (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e vinte 

e dois euros e sessenta e seis cêntimos) mais IVA, à taxa legal em vigor por apresentar 

o preço mais baixo.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

relatório, adjudicar a empreitada de Requalificação do Jardim da Encosta do 

Cerro do Malpique, em Albufeira, à empresa Arquijardim, S.A., pelo valor de 

duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois euros e sessenta e seis 

cêntimos, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------  

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

sala, reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------  

= FORMALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA NA ADESÃO À ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E BOA GOVERNAÇÃO 

AO NÍVEL LOCAL DO CONSELHO DA EUROPA – ELOGE (EUROPEAN LABEL OF 

GOVERNANCE EXCELLENCE) – PROPOSTA = 

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

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

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

A Estratégia para a Inovação e Boa Governação a Nível Local do Concelho da Europa: 

European Label of Governance Excellence (ELOGE), constitui um instrumento prático 

com o propósito de melhorar a governação das autoridades locais em moldes contínuos, 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

20 de julho de 2016  

Câmara Municipal de Albufeira 

encontrando-se ancorada em doze princípios estratégicos: ---------------------------------  

1. Eleições, Representação e Participação Imparciais; -------------------------------------  

2. Resposta às Expectativas e Necessidades dos Cidadãos; --------------------------------  

3. Eficiência e Eficácia; ----------------------------------------------------------------------  

4. Abertura e Transparência; ----------------------------------------------------------------  

5. Primado da Lei; -----------------------------------------------------------------------------  

6. Conduta Ética; -----------------------------------------------------------------------------  

7. Competência e Capacidade; ----------------------------------------------------------------  

8. Inovação e Abertura à Mudança; ---------------------------------------------------------  

9. Sustentabilidade e Orientação a Longo Prazo; -------------------------------------------  

10. Sã Gestão Financeira; ---------------------------------------------------------------------  

11. Direitos Humanos, Diversidade Cultural e Coesão Social; -------------------------------  

12. Responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------  

Para a concretização da estratégia, pressupõe-se que as autoridades locais irão 

implementar os 12 princípios estratégicos, que irá existir trocas de experiências e 

informações ao nível nacional e internacional e que cada autoridade local para a ser uma 

"learning local authority". ---------------------------------------------------------------------  

A distinção "ELoGE" é atribuída às autoridades locais que satisfaçam um certo número 

de critérios estabelecidos pela Plataforma Europeia, sob a forma de um "Benchmark", 

requerendo que seja evidenciada a implementação de práticas e a obtenção de 

resultados em cada um dos doze princípios estratégicos. -----------------------------------  

A adesão formal à estratégia, sem qualquer custo para o Município, representa um 

compromisso permanente para com os princípios estratégicos. -----------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a 

formalização da manifestação de interesse do Município de Albufeira na adesão à 

Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local do Conselho da Europa – ELoGE 

(European Label of Governance Excellence).” ------------------------------------------------  

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

= ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ALBUFEIRA 2017 – INFORMAÇÃO = 

Subscrita pela senhora chefe de Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e 

Cultural, em regime de substituição, foi apresentada uma informação do seguinte teor:-  

“As 10 urnas disponibilizadas para votação presencial, durante o mês de Junho, nos 

locais definidos (Edifício dos Paços do Concelho, Instalações das Juntas de Freguesia 

em Albufeira e Olhos de Água, Ferreiras, Guia e Paderne, Biblioteca Municipal Lídia 

Jorge, Piscinas Municipais, Pavilhão Municipal de Albufeira e Galeria Municipal Samora 
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Barros), foram recolhidas no passado dia 1 de Julho. ---------------------------------------  

Na globalidade das dez urnas estavam 230 boletins de votos, sendo 21 inválidos pelo 

que os restantes 209 se distribuíram conforme a Tabela 1, em anexo. ---------------------  

Os resultados da votação telefónica constam da Tabela 2, tendo sido validados 457 

votos. ------------------------------------------------------------------------------------------   

No total das duas formas de votação, registaram-se 687 votos, correspondendo os 666 

votos válidos a cerca de 97% da votação total. ----------------------------------------------  

Os resultados da votação, evidenciados na Tabela seguinte, conjugados com as 

definições das Normas de Implementação do Orçamento Participativo de Albufeira 

2017, apontam para a distribuição da verba por dois projectos: ----------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projeto n.º 7 – Requalificação da Estrada dos Salgados,  no valor de 57.000 €, que foi o 

mais votado, atingindo os  95 votos,  ---------------------------------------------------------  

projeto n.º 3 – Parques Lúdicos de Vale Navio e da Falésia,  no valor de 53.000 €, que 

obteve 64 votos, classificando-se como o terceiro mais votado. ---------------------------  

Com efeito o segundo projecto mais votado, o projeto n.º 10 – Espaço Cultural e 

Intergeracional em Paderne com 66 votos, por corresponder a uma despesa de 150.000 

€ não poderá ser considerado.” ---------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar da documentação de suporte nela referida, 

documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam cópias 

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

A senhora vereadora Célia Pedroso considerou que este é um assunto que deveria 

ter muito mais participação por parte dos munícipes e observou que tem havido um 

decréscimo, ao longo do tempo, do número de participações e sugeriu que este 

assunto fosse mais divulgado junto dos munícipes, sugestão com que o senhor 

presidente concordou. ------------------------------------------------------------------------  

Designação do Projeto  
Valor do 

Projeto (€)  
Votação 

total  

Requalificação da Estrada dos Salgados 57.000 95 

Espaço Cultural e Intergeracional em Paderne 150.000 66 

Parques Lúdicos de Vale Navio e da Falésia 53.000 64 

Anfiteatro Natural de Paderne 150.000 63 

Semáforos com Painéis Solares Fotovoltaicos 56.000 63 

Percurso Pedonal e Ciclável de Vale Faro 150.000 63 

Instalações Sanitárias para Cães 42.000 48 

Parque da Família de Vale Faro 150.000 45 

Bicicletas de Uso Partilhado de Albufeira 106.000 44 

Postos de Carregamento de Viaturas Eléctricas 140.000 41 

Contadores Decrescentes em Semáforos  64.500 31 

Área de Serviços para Autocaravanas da Fonte de Paderne 150.000 28 

Requalificação Urbana do Espaço Envolvente à Igreja Matriz de Paderne 150.000 15 
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, determinar o início dos procedimentos necessários à execução 

das empreitadas de Requalificação da Estrada dos Salgados e de Parques Lúdicos 

de Vale Navio e da Falésia. -----------------------------------------------------------------  

= IMÓVEIS – MINUTA DA ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA DE UMA 

PARCELA DE TERRENO, SITA EM ROJA PÉ, FREGUESIA DE ALBUFEIRA E 

OLHOS DE ÁGUA = 

Foi apresentada a minuta da escritura pública de cedência de uma parcela de terreno, 

sita em Roja Pé, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água a celebrar com José Ferreira 

dos Santos e esposa, Gracinda Correia Brito, documento que se dá por integralmente 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 

para a escritura pública de cedência de uma parcela de terreno, sita em Roja Pé, 

Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, cuja minuta se aprova, podendo, em 

consequência, a mesma ser outorgada e produzir todos os seus efeitos. --------------  

 

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016/2019 – TERCEIRA REVISÃO DO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADES MAIS RELEVANTES 

 – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão do Plano Plurianual de Investimentos e 

Atividades Mais Relevantes para o ano corrente, uma cópia da qual fica arquivada na 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------  

= ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 – TERCEIRA REVISÃO, INCLUINDO A 3.ª 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão do orçamento do município para o ano 

dois mil e dezasseis, que importa, tanto em receita como em despesa, na quantia de 

quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três euros e que inclui o 

Mapa de Pessoal, documentos dos quais fica um exemplar arquivado na pasta de 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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competências. ---------------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT PARA 

O MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DO 

CONCURSO E DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI  

– INFORMAÇÃO = 

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

Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, em regime de substituição, 

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

“Com vista à celebração de um novo contrato de licenciamento Microsoft, procedeu a 

DAIMA - Informática ao levantamento das necessidades para identificação do número 

de licenças necessárias a incluir no novo contrato da Microsoft. Verifica-se a 

necessidade de se proceder à atualização das licenças existentes, bem como a 

aquisição de novas licenças. -------------------------------------------------------------------  

Para o efeito, o atual parceiro da Microsoft, com o qual temos contrato ativo até 30 de 

setembro de 2016 apresentou a seguinte configuração financeira, para o contrato a 3 

anos, estipulando os valores máximos que os parceiros possam vir a apresentar no 

procedimento a realizar. ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visando a abertura do procedimento de acordo com o assunto em epígrafe, cumpre 

informar que o valor previsto para o contrato, é de € 171.453,48 + IVA, cuja despesa 

está prevista no projeto PPI-2016/31-7 – Licenças de software, com a seguinte 

repartição de encargos: -----------------------------------------------------------------------  

2016 - € 57.151,16, + IVA; --------------------------------------------------------------------  

2017 - € 57.151,16, + IVA; --------------------------------------------------------------------  

2018 - € 57.151,16, + IVA; --------------------------------------------------------------------  

Sugere-se, caso considere viável, proceder à abertura do procedimento por concurso 

publico nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

Contrato Enterprise Agreement 

P/Number Descrição Qty Unitário Anual Total Anual 

AAA-12414 CCALBrdgO365 Alng MonthlySub Per User 520 19,74 €       10 264,80 €  

T6A-00024 O365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 470 51,87 €      24 378,90 €  

AAA-10842 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 50 174,32 €         8 716,00 €  

76N-02468 SharePointEntCAL ALNG SA MVL DvcCAL 400 13,16 €        5 264,00 €  

76N-02345 SharePointEntCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL 120 30,60 €        3 672,00 €  

359-00765 SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL 36 83,33 €        2 999,88 €  

4ZF-00019 VDA ALNG SubsVL MVL PerDvc 20 64,00 €         1 280,00 €  

E9R-00010 VDIStew/MDOP ALNG SubsVL MVL PerDvc 20 13,94 €           278,80 €  

77D-00111 VSProwMSDN ALNG SA MVL 1 296,78 €           296,78 €  

Total Anual   57 151,16 €  

Total 3 Anos  171 453,48 €  
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29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

Caso autorize a abertura do referido procedimento, sugere-se para proceder à 

realização de todas as operações relacionadas com o procedimento o seguinte júri: ------  

A chefe de divisão em regime de substituição, Telma Bila, que presidirá, os 

Especialistas de Informática João Santos e Miguel Gamito. Em substituição do júri 

efetivo, os Técnicos de Informática Alberto Matias e Nélia Marreiros. -------------------   

Tendo em consideração o valor previsto para a aquisição, a decisão sobre o 

procedimento a adotar bem como para a adjudicação, são da competência da digníssima 

da Câmara Municipal de Albufeira. -----------------------------------------------------------  

Mais se informa que se trata de um compromisso plurianual (2016, 2017 e 2018), pelo 

que o procedimento está sujeito a prévia autorização da Assembleia Municipal, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

Fevereiro.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Encargos, 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, solicitando-se, para 

evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 

municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. -----------------------  

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 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

CONTADORES DE ÁGUA INCLUINDO SISTEMA DE TELEMETRIA 

DOMICILIÁRIA – MINUTA DO CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do contrato do fornecimento em título referido, documento 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------   

Não estava presente a senhora vereadora Ana Vidigal, que a seguir à votação 
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regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – ANTÓNIO CUSTÓDIO RODRIGUES  

– REQUERIMENTO = 

De António Custódio Rodrigues, foi apresentado um requerimento, datado de vinte e 

oito de junho último, através do qual solicita o pagamento de dívidas em execução fiscal 

em prestações. --------------------------------------------------------------------------------   

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

da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, em regime de 

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

“O pedido apresentado pelo requerente "António Custódio Rodrigues", cumpre o 

previsto no n.º 4 do art.º 196.º do CPPT, ou seja, pagamento da divida até 36 

prestações e o valor de cada prestação não é inferior a 1 unidade de conta (€ 102,00).-- 

O requerente apresenta IRS. ----------------------------------------------------------------  

Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 

2.044,43, acrescida de juros e custas, em  20 prestações pelo valor mensal de € 102,22 

acrescido de juros e custas, sem apresentação de garantia, o que implica a não 

suspensão do processo executivo. ------------------------------------------------------------    

O requerente deverá proceder ao pagamento da 1.ª prestação mensal até dia 15 de 

agosto, vencendo-se as restantes consecutivamente no último dia útil de cada mês.-----  

Mais se informa que na falta de pagamento  sucessivo de três prestações ou de seis 

interpoladas, vencem-se as seguintes, seguindo o processo para suspensão do 

fornecimento de água. ------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se ainda manifestar a intenção de indeferimento no que se refere ao pedido de 

isenção de prestação de garantia, porquanto o executado não invocou os pressupostos, 

nem os provou, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 199.º do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário aprovado pelo D.L. n.º 433/99, de 26 de 

outubro, na atual redação. --------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento do estabelecido nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 

Administrativo, sugere-se que seja concedido ao requerente o prazo de 10 dias, para, 

por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta dos serviços.” ------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 

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

 

 

= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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 – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor vice-presidente, a doze de julho 

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, propõe 

que a câmara municipal autorize a disponibilização de transportes solicitados pelo 

Agrupamento de Escolas de Ferreiras, para efetuar visitas de estudo, durante o mês 

de julho também corrente. -------------------------------------------------------------------   

A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante o mês 

suprarreferido pela entidade referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

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

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

= HABITAÇÃO SOCIAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

CELEBRADO COM ISAURA MARIA BRANCO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR  

COM BERNARDINO JOSÉ DA CONCEIÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Que, Isaura Maria Branco e Bernardino José da Conceição são arrendatários de uma 

habitação social, sita, na Rua da Oliveira, n.º 61, r/c esq., Quinta da Palmeira, em 

Albufeira, tendo celebrado Contrato de Arrendamento, em regime de Renda 

Apoiada, com o Município de Albufeira, em 26.09.1996; ---------------------------------  

2. Que, Isaura Maria Branco e Bernardino José da Conceição são casados em regime 

de comunhão de bens e no contrato consta o nome de ambos; ---------------------------  

3. Que, a 30 de maio de 2016, deu entrada no Serviço de Habitação Social, uma 

exposição feita por Helena Maria Branco Conceição Carruna Nunes, filha de, Isaura 

Maria Branco e de Bernardino José da Conceição, a dar conhecimento do 

falecimento da mãe, em 16.05.2016 e a solicitar informação para que lhe fosse 

informado se era necessário tomar algum procedimento relativamente ao atual 

Contrato de Arrendamento uma vez que o pai continua a residir na habitação; --------  

4. Que, estabelece a lei, ---------------------------------------------------------------------  

 “na alínea a) do n.º 1 do art.º 1106.º do Código Civil, na redação da Lei n.º 31/2012, 

de 14 de Agosto, que prevêem a transmissão do arrendamento para habitação, 

objeto de contrato celebrado após 14.11.1990 (art.º 2.º, n.º 1, do D.L. 321-B/90, de 
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15 de Outubro), o arrendamento para habitação não caduca por morte do 

arrendatário quando lhe sobreviva: Cônjuge com residência no locado” -----------------  

e de acordo com a Lei N.º 81/2014 que estabelece o novo Regime de Arrendamento 

Apoiado para Habitação Social. ---------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------  

a) Tome conhecimento do óbito da arrendatária Isaura Maria Branco; --------------------  

b) Delibere, a resolução do atual Contrato de Arrendamento em Regime de Renda 

Apoiada; ------------------------------------------------------------------------------------  

c) Delibere, aprovar, nos termos previstos no número quatro de lei supracitada, a 

Minuta do Contrato de Arrendamento em Regime de Arrendamento Apoiado, 

referente à habitação social, sita na Rua da Oliveira, lote 61, rés-do-chão esquerdo, 

letra “A”, Quinta da Palmeira, em Albufeira.” --------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato de arrendamento 

habitacional com prazo certo nela referida, documento que se dá por integralmente 

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

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

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

= HABITAÇÃO SOCIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO HABITACIONAL 

COM PRAZO CERTO A CELEBRAR COM ANTÓNIO JOSÉ MENDES MONTES  

– MINUTA = 

Foi apresentada a minuta do contrato de arrendamento habitacional com prazo certo a 

celebrar com António José Mendes Montes, documento que se dá por integralmente 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 

para o contrato de arrendamento habitacional com prazo certo, cuja minuta se 

aprova, podendo, em consequência, o mesmo ser outorgado e produzir todos os 

seus efeitos. ----------------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CUSTÓDIA SILVÉRIA 

AREZ DOS SANTOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

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

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   
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“Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir 

subsídio de arrendamento à candidata Custódia Silvério Arez dos Santos, no valor de 

120,00 € mensais, com efeitos a partir do início do mês de julho de 2016, inclusive.”-----  

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

subsídio de arrendamento à candidata Custódia Silvéria Arez dos Santos 

(candidatura número 61/2016), no valor de cento e vinte euros mensais, com 

efeitos a partir do início do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis, inclusive.  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – SARIKA CLAUDINO 

MONTEIRO ANDRADE – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

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

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 

subsídio de arrendamento, no valor mensal de 180,00 € (cento e oitenta euros), à 

candidata Sarika Claudino Monteiro Andrade, a partir do início de junho de 2016, 

inclusive.” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Sarika Claudino 

Monteiro Andrade (candidatura número 53/2016), no valor de cento e oitenta 

euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de junho do ano de dois mil e 

dezasseis, inclusive. -------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CARLA JESUS PEREIRA 

MARTINS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

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

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 

subsídio de arrendamento, no valor mensal de 150,00 € (cento e cinquenta euros), à 

candidata Carla Jesus Pereira Martins, a partir do início de junho de 2016, inclusive.”--

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

termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Carla Jesus 

Pereira Martins (candidatura número 54/2016), no valor de cento e cinquenta 

euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de junho do ano de dois mil e 
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dezasseis, inclusive. --------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – HELOÍSA MENEZES 

CASTELLO BRANCO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

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

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir 

subsídio de arrendamento, no valor mensal de 150 € (cento e cinquenta euros), à 

candidata Heloísa Menezes Castello Branco, a partir do início de junho de 2016, 

inclusive.” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Heloísa Menezes 

Castello Branco (candidatura número 51/2016), no valor de cento e cinquenta 

euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de junho do ano de dois mil e 

dezasseis, inclusive. --------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – GRACIELA ROSA 

FIGUEIREDO MOTA LOPES – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

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

referindo --------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir 

subsídio de arrendamento, no valor mensal de 180 € (cento oitenta euros), à candidata 

Graciela Rosa Figueiredo Mota Lopes, a partir do início de julho de 2016, inclusive.” -----  

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

termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Graciela Rosa 

Figueiredo Mota Lopes (candidatura número 55/2016), no valor de cento e oitenta 

euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de julho do ano de dois mil e 

dezasseis, inclusive. --------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA DE 

MARIA EUGÉNIA CORREIA LOPES – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

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

“Face ao exposto sugere-se à digníssima Câmara Municipal delibere indeferir a 

Atribuição do Subsídio de Arrendamento, à candidata Maria Eugénia Conceição Correia 

Lopes.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos da mesma, manifestar a intenção de indeferir a atribuição do subsídio de 

arrendamento à candidata Maria Eugénia Correia Lopes (candidatura número 

60/2016). -------------------------------------------------------------------------------------   

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

vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 

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

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

= PROJECTO “EDUCAÇÃO NO VERÃO 2016” – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 

PELA ALUNA LARA MARGARIDA JERÓNIMO PONTES – PROPOSTA = 

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

“Vem a encarregada de Educação da aluna Lara Margarida Jerónimo Pontes, através 

dos documento em anexo, solicitar a devolução do valor parcial pago pelo 1.º campo, do 

Projeto "Educação no Verão 16" devido a um problema de saúde, que a impedia de 

realizar qualquer tipo de atividade. ----------------------------------------------------------  

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

1. Que a alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às 

Câmaras Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 

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

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

2. Se confirma que a criança faltou às atividades na 1.ª semana do 1.º campo; ------------   

3. Foi apresentado atestado médico a confirmar a situação exposta. ---------------------  

4. Foi pago o valor de 240 € (4 campos com 20% desconto de irmãos);--------------------  

5. Que a situação se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a devolução do valor 

parcial pago, nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------  

a) Autorizar a devolução de 30 € referentes ao pagamento parcial do 1.º campo do 

Projeto Educação no Verão 2016, devido a um problema de saúde, à encarregada de 

Educação da aluna Lara Margarida Jerónimo Pontes.” -----------------------------------  

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS 



20 de julho de 2016  

MUNICIPAIS ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 – PROPOSTA = 

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

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

1. O horário de funcionamento do Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira, de 

acordo com o Art.º 35.º do Regulamento, publicado no Apêndice n.º 11 – II Série – 

n.º 24 – de 2 de Fevereiro de 2006, será definido anualmente pela Exm.ª Câmara 

Municipal de Albufeira, cabendo àquele órgão deliberar sobre eventuais 

ajustamentos e alterações ao horário fixado, que se evidenciem necessários à 

efetiva satisfação dos interesses do Município; -----------------------------------------  

2. De igual modo e de acordo com o Art.º 36.º do citado Regulamento, as Piscinas 

funcionam por épocas desportivas compreendidas entre os meses de Setembro e de 

Julho do ano seguinte, encerrando durante o mês de Agosto, que o início das 

atividades da E.A.A (Escola Atividades Aquáticas), será definido anualmente pela 

Câmara Municipal de Albufeira; -----------------------------------------------------------  

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

A excelentíssima Câmara Municipal delibere aprovar o funcionamento das Piscinas 

Municipais de Albufeira para a época desportiva 2016/17, nos seguintes termos: --------  

1. Abertura do Complexo de Piscinas ao Público, para as diversas atividades aí 

desenvolvidas e para a atividade de Natação em Regime Livre, destinado à população 

em geral, com início a 05 de Setembro 2016 e términus a 31 de Julho 2017, de 2.ª a 

6.ª feira, com horário contínuo entre as 09:00h e as 21:00h e aos Sábados das 

09:00h às 14:00h. --------------------------------------------------------------------------   

2. Que o início das Atividades da E.A.A na época desportiva de 2016/17, seja 

compreendido entre os meses de Outubro de 2015 e Junho de 2017 (de 05 de 

Outubro a 30 Junho), mediante a aprovação dos mapas das aulas de Natação em 

anexo e outras atividades aquáticas, inseridas no programa anual da E.A.A;” ----------  

A senhora vereadora Célia Pedroso disse que a proposta prevê que as Piscinas 

Municipais continuem a encerrar aos sábados, às catorze horas, o que coincide 

com o horário de trabalho de muitos munícipes, que se veem assim privados de as 

frequentar. Disse depois que seria desejável que aos sábados este equipamento 

encerrasse mais perto do final da tarde, como aliás já aconteceu durante algum 

tempo e como tem sido pretendido por várias pessoas.--------------------------------- -  

O senhor presidente disse que está prevista a afetação de mais dois técnicos para 

as piscinas municipais e que, quando esta situação se efetivar, se poderá 

equacionar o alargamento do horário ao sábado. Disse depois que este alargamento 
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terá que ser estudado do ponto de vista financeiro, pois poderá implicar a 

realização de horas extraordinárias.------------------------------------------------------ -  

A senhora vereadora Célia Pedroso perguntou se não seria possível concretizar o 

alargamento do horário sem recurso à realização de horas extraordinárias. ---------  

O senhor presidente respondeu que seria possível se existissem mais trabalhadores 

do município afetos a este equipamento municipal.---------------------------------------  

A senhora vereadora Célia Pedroso disse que se as piscinas abrissem no período da 

tarde de sábado poderiam ser mais frequentadas por pais e filhos, uma vez que 

da parte da manhã já está muito preenchida com aulas das crianças.---------------- 

O senhor presidente disse que esta hipótese iria ser estudada, uma vez que 

também concorda com a abertura das instalações das Piscinas Municipais ao 

sábado à tarde.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

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

LOULÉ – INFORMAÇÕES = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas várias informações e despachos 

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

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

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

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

= PROCESSO DISCIPLINAR – ELISA MARIA RUNA AMADO DA SILVA CRUZ DA 

FONSECA – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com o assunto em título referido e com origem nos serviços da Divisão 

Jurídica e de Contencioso, foi apresentada uma informação, datada de catorze de julho 

corrente, 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: ---------------------------------------------------------------------------------------   

”Em face do supra exposto, cumpre promover que o teor do supra referido Relatório da 

Perícia Médico-Legal (Relatório Pericial Psiquiátrico) seja remetido para apreciação e 

deliberação da Digníssima Câmara Municipal de Albufeira; tendente a que, atento nas 

respectivas conclusões, aquele órgão executivo colegial municipal delibere sobre o 

promovido pela Instrutora signatária, na Acusação já proferida em 20 de outubro de 

2015 (cujo teor aqui se dá por integramente reproduzido e se reitera, na íntegra). ------  

E quanto cumpre informar, pelo que se remete à consideração superior, ------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 
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O senhor presidente disse que está a ser proposta a aplicação de uma sanção de 

suspensão da trabalhadora, tratando-se de um caso complicado de resolver. --------  

A senhora vereadora Ana Vidigal perguntou se a situação social da trabalhadora 

não é relevante para se aplicar outra pena. ----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que foi pedido ao Instituto Nacional de Medicina Legal 

– Faro a realização de uma perícia médico-legal que permitisse determinar se o 

estado mental da trabalhadora a inibe de organizar a sua defesa ou não, tendo 

aquela entidade chegado à conclusão que a trabalhadora não apresenta 

sintomatologia psiquiátrica, nomeadamente do foro psicótico ou de alterações 

cognitivas graves que a impeçam de gerir o seu processo disciplinar. ------------------  

A senhora vereadora Ana Vidigal perguntou se existe algum relatório no processo 

relativo à parte social. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a questão disciplinar está relacionada com faltas 

injustificadas ao serviço. --------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Ana Vidigal disse que para que não seja aplicada uma pena 

tão forte, que impeça a trabalhadora de ser remunerada, poderia valer a pena 

existir um relatório social. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o resultado prático da aplicação da pena, em 

termos monetários, será quase inexistente, uma vez que a trabalhadora não 

recebe ordenado pelas faltas injustificadas que dá. -------------------------------------  

A senhora vereadora Ana Vidigal sugeriu que a trabalhadora fosse integrada no 

grupo dos alcoólicos anónimos, ou no grupo do senhor Carlos Pedro. -------------------  

A senhora vereadora Ana Vidigal perguntou se a câmara não poderia aplicar uma 

pena de admoestação e falar com a trabalhadora no sentido de integrar os grupos 

de apoio referidos. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Sérgio Brito disse que do ponto de vista social a câmara já 

tentou tudo para resolver o problema, devendo neste momento cingir-se à questão 

laboral. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Ana Vidigal afirmou que a questão social não tem a ver com 

aquilo que a câmara fez pela trabalhadora, mas sim com o saber onde é que a 

trabalhadora está inserida na comunidade, se tem apoios na comunidade, se pode 

ser integrada nalgum projeto de vida, etc. Disse ainda que uma pessoa, quando se 

encontra em determinadas situações, está tão desorganizada que nem sequer 

consegue ter motivação para tomar outro rumo, apesar do relatório psiquiátrico 

dizer que tem consciência. ------------------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Ana Vidigal perguntou se a trabalhadora está a ser 

acompanhada pela psicóloga do Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho do 

município. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que já foi prestado algum acompanhamento. ---------------  

A senhora vereadora Ana Vidigal afirmou que iria pedir à enfermeira e à psicóloga 

para acompanharem a situação da trabalhadora. -----------------------------------------   

Disse depois que os boletins de voto não prevêem a hipótese de um membro da 

câmara achar que deve ser aplicada uma sanção diferente daquela que está a ser 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente convidou a senhora vereadora a apresentar outra sanção. ------  

A senhora vereadora Ana Vidigal defendeu a aplicação de uma admoestação, 

atendendo à vida que a trabalhadora tem tido, uma vez que esta sanção é mais 

pedagógica e poderia ser acompanhada da integração da senhora no grupo de 

trabalho do senhor Carlos Pedro. ----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que, para evitar a realização de boletins novos, se 

entende que quem votar “não” está a concordar com a proposta de admoestação. ---  

Foi deliberado, em votação por escrutínio secreto de que resultou cinco votos a 

favor de manifestar a intenção de aplicar à trabalhadora uma pena de suspensão 

por um período de vinte dias, com os fundamentos constantes na acusação de vinte 

de outubro de dois mil e quinze e um voto a favor de ser aplicada uma pena de 

admoestação. ---------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado notificar a trabalhadora-arguida do teor da acusação de vinte 

de outubro de dois mil e quinze, concedendo o prazo de vinte dias para, querendo, 

a arguida apresentar a sua defesa escrita. -----------------------------------------------  

 

= CAMPANHA DAS NAÇÕES UNIDAS DAS CIDADES RESILIENTES “MAKING 

CITIES RESILIENT” – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Ana Vidigal foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Que em reunião de câmara de 6 de julho do corrente ano, foi deliberado autorizar: --   

a) A adesão do Município de Albufeira à Campanha “Making Cities Resilient 2010-

2020”, da Estratégia Internacional para a Redução do Risco de Desastre da 

Organização das Nações Unidas (UNISDR, sigla em inglês), que pretende 

materializar os objetivos preconizados no Quadro de Ação de Hyogo (2005-2015) e 

E – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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no Quadro de Ação de Sendai (2015-2030); ---------------------------------------------  

b) E que o Município de Albufeira assuma o compromisso de desenvolver/consolidar 

numa estratégia concertada para prevenção, preparação e mitigação de riscos ao 

nível local envolvendo os parceiros locais e comunidade académica e científica, 

demonstrando o empenho e relevância do tema da redução de risco de acidentes 

graves e catástrofes; ----------------------------------------------------------------------  

2. Que para aderir a esta Campanha será necessário a elaboração de uma Declaração 

de Compromisso “Cidade Resiliente”, bem como do preenchimento do Formulário de 

Avaliação sobre a aplicação dos 10 Princípios da Cidade Resiliente (Quadro 1 – 

Exemplos de práticas implementadas, em Albufeira, de acordo com os 10 Passos 

Essenciais para construir Albufeira – Cidade Resiliente); -------------------------------  

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

Que no âmbito da adesão à Campanha “Making Cities Resilient 2010-2020”, a digníssima 

Câmara Municipal delibere aprovar a Declaração de Compromisso “Cidade Resiliente”, 

bem como, o Formulário de Avaliação sobre a aplicação dos 10 Princípios da Cidade 

Resiliente (Quadro 1 – Exemplos de práticas implementadas, em Albufeira, de acordo 

com os 10 Passos Essenciais para construir Albufeira – Cidade Resiliente).” ---------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da Declaração de Compromisso e do Formulário nela 

referidos, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais fica cópia 

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

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

 

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DO CAMINHO DAS 

SESMARIAS INCLUINDO ACESSO AO JI DE VALE RABELHO – APROVAÇÃO 

DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E DESIGNAÇÃO DOS 

ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

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

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

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

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

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

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

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

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

F – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------   

O valor previsto para esta obra é de 240.000 € mais IVA. ---------------------------------  

Prevê-se que a repartição de encargos seja realizada da seguinte forma: -----------------  

2016 - 168.000 € mais IVA -------------------------------------------------------------------  

2017 - 72.000 € mais IVA --------------------------------------------------------------------  

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

2016/14 e o código de classificação Orçamental é o 04.03/07.01.04.01. ------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abertura do concurso público e proceder à designação dos elementos componentes 

do júri, nos precisos termos sugeridos na informação, solicitando-se, para 

evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 

municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. -----------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da digníssima 

Assembleia Municipal, da terceira revisão das Grandes Opções do Plano 

2016/2019 e do Orçamento do Município para o ano de 2016.-------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM CANAIS – 

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

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

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

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

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

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

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

O valor previsto para esta obra é de 370.000 € mais IVA. ---------------------------------  

Prevê-se que a despesa seja realizada da seguinte forma: ----------------------------------  

2016 - 259.000 € mais IVA -------------------------------------------------------------------  

2017 – 111.000 mais IVA ----------------------------------------------------------------------   

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

2016/22 e o código de classificação Orçamental é o 04.03/07.01.04.01. ------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abertura do concurso público e proceder à designação dos elementos componentes 

do júri, nos precisos termos sugeridos na informação, solicitando-se, para 

evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 

municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. ------------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da digníssima 

Assembleia Municipal, da terceira revisão das Grandes Opções do Plano 

2016/2019 e do Orçamento do Município para o ano de 2016. -------------------------  
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= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CERRO GRANDE  

– APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E 

DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O valor previsto para esta obra é de 460.000 € mais IVA. ---------------------------------  

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

2016/9 e o código de classificação Orçamental é o 04.03/07.01.04.01. --------------------  

Prevê-se que a repartição de encargos seja efetuada da seguinte forma: -----------------  

2016 - 230.000 € mais IVA -------------------------------------------------------------------  

2017 - 230.000 € mais IVA -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abertura do concurso público e proceder à designação dos elementos componentes 

do júri, nos precisos termos sugeridos na informação, solicitando-se, para 
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evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 

municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. ------------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da digníssima 

Assembleia Municipal, da terceira revisão das Grandes Opções do Plano 

2016/2019 e do Orçamento do Município para o ano de 2016. -------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “RETIFICAÇÃO, ALARGAMENTO E 

DOTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA ESTRADA VALE PARRA/GALÉ”  

- ACIONAMENTO DE CAUÇÃO – INFORMAÇÃO = 

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

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação, que se dá por 

integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

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

“Tendo em conta a deliberação do dia 21 de maio a acionar a garantia n.º 275969 

emitida em 22/11/2000 sobre Banco Espirito Santo, no valor de 11.634,64 €, verifica-

se que a mesma não atende à pretensão do empreiteiro, pelo que, se sugere a anulação 

da respetiva deliberação, relativamente a este assunto, por não se ver inconveniente na 

pretensão do empreiteiro, remetendo-se assim à aprovação da Exa. Câmara o seguinte: -  

1. O acionamento da caução existente da empreitada em epígrafe, com vista ao 

pagamento dos trabalhos realizados pela Divisão das Águas no valor de 6.048,44 € e 

a regularização das anomalias verificadas no valor de 5.586,2 € (5.270,00 € mais 

IVA), perfazendo assim um total de 11.634,64 €. ----------------------------------------  

2. O valor de 5.586.2 € (5.270,00 € mais IVA) seja para a abertura de ajuste direto, 

conforme o disposto na alínea a) do artigo n.º 19 do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 

de Janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro. ---  

3. A caução a acionar seja no valor de 11.634,64 € referente às retenções existentes 

no Município que serviram de reforço de garantia.” --------------------------------------  

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

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

- acionar a caução existente com vista ao pagamento dos trabalhos realizados pelo 

Município de Albufeira, no valor de seis mil e quarenta e oito euros e quarenta e 

quatro cêntimos e à regularização das anomalias verificadas, no valor de cinco mil, 

quinhentos e oitenta e seis euros e vinte cêntimos (cinco mil, duzentos e setenta 

euros acrescido de IVA), perfazendo assim um total de onze mil, seiscentos e 

trinta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos; -------------------------------------   
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- determinar que o valor de cinco mil, quinhentos e oitenta e seis euros e vinte 

cêntimos (cinco mil, duzentos e setenta euros acrescido de IVA) seja para a 

abertura de ajuste direto, conforme disposto na alínea a) do artigo número 

dezanove do Decreto-Lei número dezoito, barra, dois mil e oito, de vinte e nove 

de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e 

oito, barra, dois mil e nove, de dois de outubro; ----------------------------------------   

- estabelecer que a caução a acionar seja no valor de onze mil, seiscentos e 

trinta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos, referente às retenções do 

município que serviram de reforço da garantia e não à garantia número 275969, 

emitida em vinte e dois de novembro de dois mil, sobre o Banco Espírito Santo, 

conforme deliberado na reunião da câmara de vinte e um de maio de dois mil e 

treze.------------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DAS MARCAS 

FORD E LAND ROVER, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E 

MANUTENÇÃO, ATÉ AO LIMITE DE 26.000,00 EUROS, ACRESCIDO DE IVA  

– 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: ---------   

“Tendo em conta: ------------------------------------------------------------------------------  

- Que se encontra praticamente esgotada a verba prevista com peças adquiridas à 

FIAAL para 2016, tendo-se verificado uma despesa muito superior à que foi 

inicialmente estimada. De acordo com o mapa anexo, da despesa verificada com peças, 

já se atingiu 92% da verba inicialmente prevista; -------------------------------------------  

- De acordo com o mapa anexo, da despesa verificada com prestação de serviços de 

reparação, a taxa de execução de 49% encontra-se em conformidade com a estimativa 

inicial; ------------------------------------------------------------------------------------------   

Sugere-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

Que se transite com urgência 7.800,00 € + IVA para a rúbrica Peças - 04.03/02.01.12 

deste ano de 2016, a partir da verba prevista na rúbrica Peças - 04.03/02.01.12 do ano 

de 2017;” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE 45 
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VIATURAS LIGEIRAS DE VÁRIOS TIPOS – PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA 

DO CONCURSO E DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI  

– INFORMAÇÃO = 

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

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

“Visando a abertura do procedimento referido em assunto, foram elaboradas as peças 

do processo constituídas pelo Programa do Concurso e pelo Caderno de Encargos, as 

quais se submetem à apreciação superior. ---------------------------------------------------  

Cumpre informar que o preço base previsto no presente procedimento é de 879.674,79 

€ + IVA, sendo distribuído conforme se encontra abaixo indicado, sendo que, a 

respetiva verba se encontra definida nas Grandes Opções do Plano 2016/2019, nas 

rubricas seguidamente mencionadas: ---------------------------------------------------------  

Lote 1 – Valor total de 172.357,72 € + IVA --------------------------------------------------  

a) Seis viaturas para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, Ação 19; 

Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 102.000,00 € (IVA incluído); ----------  

b) Quatro viaturas ligeiras para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, 

Ação 21; Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 68.000,00 € (IVA incluído); -  

c) Uma viatura ligeira para DISU/DAS - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, Ação 20; 

Classificação Orçamental 04.04/07.01.06.02 – 17.000 € (IVA incluído); ---------------  

d) Viatura ligeira para SFM - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, Ação 13; 

Classificação Orçamental 01.02/07.01.06.02 - 25.000,00 € (IVA incluído); ------------  

Lote 2 – Valor total de 621.951,22 € + IVA --------------------------------------------------  

a) Cinco viaturas comerciais para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, 

Ação 22; Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 75.000,00 (IVA incluído); ---  

b) Viatura comercial para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, Ação 

23; Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 15.000,00 (IVA incluído); ----------  

c) Seis viaturas comerciais para DISU/DAS - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, Ação 

29; Classificação Orçamental 04.04/07.01.06.02 – 90.000,00 € (IVA incluído); -------  

d) Duas viaturas comerciais para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, 

Ação 31; Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 15.000,00 € (IVA incluído); --  

e) Sete viaturas caixa aberta cabine dupla para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, 

Projeto 2015/3, Ação 24; Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 

245.000,00 € (IVA incluído); --------------------------------------------------------------  

f) Uma viatura caixa aberta cabine dupla para DISU/DAHUEV - Obj. 01, Prog. 001, 

Projeto 2015/3, Ação 25; Classificação Orçamental 04.02/07.01.06.02 – 35.000,00 
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€ (IVA incluído); ---------------------------------------------------------------------------  

g) Uma viatura caixa aberta cabine dupla para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, 

Projeto 2015/3, Ação 26; Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 45.000,00 

€ (IVA incluído); ---------------------------------------------------------------------------  

h) Uma viatura caixa aberta cabine dupla para DISU/DAS - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 

2015/3, Ação 27; Classificação Orçamental 04.04/07.01.06.02 – 35.000,00 (IVA 

incluído); -----------------------------------------------------------------------------------  

i) Quatro viaturas caixa aberta cabine dupla para DISU/DAS - Obj. 01, Prog. 001, 

Projeto 2015/3, Ação 28; Classificação Orçamental 04.04/07.01.06.02 – 140.000,00 

(IVA incluído); -----------------------------------------------------------------------------  

j) Duas viaturas caixa aberta cabine dupla para DISU/DAVEGF - Obj. 01, Prog. 001, 

Projeto 2015/3, Ação 32; Classificação Orçamental 04.03/07.01.06.02 – 45.000,00 

(IVA incluído); -----------------------------------------------------------------------------  

k) Viatura ligeira para Polícia Municipal - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 2015/3, Ação 14; 

Classificação Orçamental 07.01/07.01.06.02 – 25.000,00 (IVA incluído); --------------  

Lote 3 – 85.365,85 € + IVA ------------------------------------------------------------------  

a) Uma viatura ligeira de 9 lugares para DDESC/DEAS - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 

2015/3, Ação 17; Classificação Orçamental 05.03/07.01.06.02 – 45.000,00 € (IVA 

incluído); -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Uma viatura ligeira de 9 lugares para visitas oficiais - Obj. 01, Prog. 001, Projeto 

2015/3, Ação 18; Classificação Orçamental 01.02/07.01.06.02 – 60.000,00 € (IVA 

incluído); -----------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º, em articulação com o artigo 38.º, ambos do Código 

dos Contratos Públicos na sua redação atual, a decisão de contratar e a escolha do 

procedimento, respetivamente, cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. --  

Tendo em consideração o valor indicado, a decisão para autorizar a despesa é da 

competência da digníssima Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho. No entanto, 

prevê-se que a entrega dos bens referidos venha a ocorrer durante o próximo ano. 

Desta forma, a despesa passará a ter um caráter plurianual, carecendo de autorização 

da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei 8/2012 de 

21 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------  

Nesta sequência e tendo em conta que as verbas acima referidas estão definidas para 

o ano de 2016 e caso esse seja o entendimento superior, poderá ser autorizada em 

simultâneo a transição das mesmas para o ano de 2017. ------------------------------------  
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De acordo com o valor previsto, poderá recorrer-se ao procedimento por concurso 

público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos 

Públicos, sendo da competência do órgão competente para a decisão de contratar, a 

designação do júri, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º deste diploma legal. Desta forma, 

sugere-se a seguinte constituição do júri: ---------------------------------------------------  

Presidente do júri – Sr. Vereador Rogério Rodrigues Neto; --------------------------------  

Vogal que substitui o Presidente do júri – Eng.ª Maria Fátima Rodrigues; -----------------  

2.º Vogal efetivo - Eng.º João Vinhas Reis; --------------------------------------------------  

1.º Vogal suplente – Eng.º José Albano; ------------------------------------------------------  

2.º Vogal suplente – Eng.ª Suzana Gomes;” ---------------------------------------------------  

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

Encargos e com o Mapa de Quantidades, 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, solicitando-se, para 

evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 

municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. ------------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da digníssima 

Assembleia Municipal, da terceira revisão das Grandes Opções do Plano 

2016/2019 e do Orçamento do Município para o ano de 2016. -------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – REQUERIMENTO DE PRESENTES DE 

VERÃO, LIMITADA = 

Pela empresa Presentes de Verão, Limitada, foi apresentado um requerimento, datado 

de doze de julho corrente, pelo qual solicita a emissão de licença especial de ruído para 

a realização de eventos festivos no apoio de praia da Rocha Baixinha, de vinte de julho 

a dez de agosto, entre as dezassete e as vinte e uma horas. -------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem nos 

serviços da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes, do seguinte teor:-- 

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Presentes 

de Verão, Lda, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------  

- pretende o requerente a realização de festas com DJ no apoio de praia Rocha 

Baixinha, sito na Praia da Rocha Baixinha, de 20 de julho a 10 de agosto, das 17h às 

21h; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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- no dia 14 de julho, através de email, vem o requerente solicitar alteração do horário 

de término dos eventos, para as 22:00h; ----------------------------------------------------  

- verifica-se que a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência 

mínima de 15 dias úteis relativamente à data do primeiro evento, não cumprindo o 

disposto no ponto 2 do artigo 15.º do RGR, aprovado pelo D.L. 9/2007, de 17 de janeiro;  

- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 

temporária, que é interdita aos sábados, domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 

20h e as 08h, nos termos conjugados do disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea 

a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 

9/2007, de 17 de janeiro; --------------------------------------------------------------------   

- de referir que o espaço em questão localiza-se numa zona em que não existem 

habitações na envolvente próxima; -----------------------------------------------------------  

-o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 

Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR, sugerindo-se que a licença 

seja emitida a partir das 19:00h, para que não existam conflitos com a atividade 

balnear; ----------------------------------------------------------------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária de 50 € (dia útil) e 75 € (sábados, domingos e feriados), nos termos da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010, o que no caso em apreço, perfaz o valor total de 

1250 €.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação da DISU/DAHUEV, 

autorizar a emissão do alvará de Licença Especial de Ruído, nos seguintes termos: -     

- nos dias vinte a vinte e seis de julho – entre as dezanove horas e as vinte e 

duas horas. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente declarou que entende que, não obstante ter votado 

favoravelmente, nas praias não devem haver atividades ruidosas que perturbem, ou 

possam perturbar, a paz e tranquilidade dos banhistas, contudo, atento ao horário 

aprovado, poderá esta atividade de animação não causar essa perturbação, e só 

assim, nessa medida, votou favoravelmente. ----------------------------------------------  

= 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 
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setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da acta em minuta. --------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações, exceto a expressamente indicada, foram tomadas segundo a 

forma de votação nominal. --------------------------------------------------------------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze 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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