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23 de agosto de 2016  

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto 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, Fernando 
José dos Santos Anastácio, Marlene Martins Dias da Silva, Ana Maria Marques 
Simões Prisca Vidigal da Silva e Rogério Pires Rodrigues Neto. ------------------------   
Participou o senhor vereador Sérgio Santos Brito, nos termos previstos nos artigos 
septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove, barra, 
noventa e nove, de dezoito de setembro, em substituição da senhora vereadora Célia 
Maria Calado Pedroso, que informou da sua impossibilidade de participar na reunião 
por se encontrar ausente da área do município. ---------------------------------------------  
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 6 E 13 DE JULHO DE 2016 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia seis 
de julho de dois mil e dezasseis a qual havia sido aprovada em minuta, após ter sido 
dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. -----------------------------------   
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente, a senhora vereadora Ana Vidigal, e os senhores vereadores Rogério 
Neto e Sérgio Brito. -------------------------------------------------------------------------  
Não participaram na votação o senhor vereador Fernando Anastácio e a senhora 
vereadora Marlene Silva pelo facto de não terem participado na reunião em causa. -   
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia 
treze de julho de dois mil e dezasseis, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter 
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sido dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. ----------------------------------   
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente, a senhora vereadora Ana Vidigal, e os senhores vereadores Rogério 
Neto e Sérgio Brito. -------------------------------------------------------------------------  
Não participaram na votação o senhor vereador Fernando Anastácio e a senhora 
vereadora Marlene Silva pelo facto de não terem participado na reunião em causa. -  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia vinte e dois de agosto de dois mil e dois mil e dezasseis, eram das 
quantias de:------------------------------------------------------------------------------------  
Operações Orçamentais – cinquenta e três milhões, cento e trinta e sete mil, 
novecentos e vinte e seis euros e cinquenta e dois cêntimos. -------------------------------  
Operações não Orçamentais – novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e 
nove euros e cinquenta 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 222-A/2016, de doze de agosto, relativo à revisão da Portaria 
número duzentos e setenta e oito, barra, dois mil e doze – Princípio da Onerosidade; ----  
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2016, de dezassete de agosto, 
que autoriza a realização da despesa relativa aos encargos decorrentes da celebração 
de acordos de colaboração com os Municípios portugueses para intervenções de 
requalificação e modernização das instalações de escolas do 2.º e 3.ºciclos do ensino 
básico e do ensino secundário a executar no âmbito dos Programas Operacionais 
Regionais de Acordo de Parceria PORTUGAL dois mil e vinte; ------------------------------  
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de dezoito de agosto, que 
aprova o Programa Capitalizar. ---------------------------------------------------------------  

= 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 
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efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – FÉRIAS = 
Subscrito pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentado um documento, datado 
de doze de agosto corrente, através do qual informa que se encontrará em gozo de 
férias de vinte e nove a trinta e um de agosto também corrente, e de um a dois de 
setembro próximo. ----------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: “A questão é a seguinte: nós temos a sala que 
está destinada aos vereadores sem pelouros que eu, há nove meses atrás, solicitei que 
fosse ou dividida, ou partilhada, ou cedida aos Recursos Humanos, porque estão a 
trabalhar numa situação de sobrelotação dentro da sala, e foi-me dito que não, porque 
a sala era muito necessária e era utilizada. Eu só queria constatar que passaram nove 
meses e até à data nunca foi utilizada, nunca foi usada para o efeito e eu continuo a 
perguntar se posso ou não posso dar qualidade aos serviços que trabalham aqui todos os 
dias da semana, durante todos os meses. Eu gostaria de ver a sala, pelo menos, 
entregue, tendo em conta que existem outros espaços que, sempre que necessário, 
poderão ser utilizados por quem não tem pelouros. Não é tirar nada a ninguém, é dar 
qualidade a quem trabalha aqui diariamente. É só isso.” -------------------------------------  
O senhor presidente, relativamente ao assunto exposto pela senhora vereadora 
Marlene Silva referente à questão da sala dos senhores vereadores sem pelouros 
atribuídos, que neste momento, e já há bastante tempo, estava a fazer falta para os 
Recursos Humanos, e, uma vez que não tem sido utilizada nos últimos nove meses, 
questionou se não haveria oposição a que a dita sala fosse cedida àquele serviço, 
garantindo sempre aos senhores vereadores um espaço sempre que fosse necessário, 
designadamente a sala de reuniões. ----------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Eu sei que isso é um assunto caro à 
senhora vereadora Marlene Silva. A pergunta que coloca, nem sou a pessoa que fico 
especialmente prejudicada com isso. De facto, atualmente, pelas razões que se sabe, 
sou quem usa menos esse espaço. -------------------------------------------------------------  
A pergunta é: qual é a alternativa e onde é que fica. As pessoas têm que ter um 
computador, um espaço para trabalhar. Onde é que ficam?” --------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva respondeu: “Doutor Fernando, na altura quando eu 
apresentei a solução tínhamos duas salas disponíveis que poderiam ser entregues, e a 
resposta foi que não queriam trabalhar em aquários. A questão que se passa aqui neste 
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momento é que, a partir do momento em que disseram que a sala era muito necessária 
tendo em conta igualmente às outras salas, eu pedi que fosse feito um relatório de 
entradas e saídas, e o tempo que cada pessoa está dentro da sala, por uma questão de 
controlo que se fazem nas salas cá de baixo. E, o que é certo, é que se passaram nove 
meses…” ---------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Fez um relatório para saber as vezes 
que os vereadores entravam na sala?!” -------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva continuou: “Não é aos vereadores, é quem entrava, 
quem entrava. E quem entra sempre na sala é o André, vai pôr o carrinho dos processos 
de obras e sai.” --------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Acho que isso, isso de facto é uma 
atitude que não tem qualificação.”------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva contrapôs: “Entenda como quiser.” --------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio respondeu: “Entendo, entendo.” ------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: “Entenda como quiser. Se o senhor diz-me 
que utiliza a sala muitas vezes…” -------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio salientou: “Eu comecei por dizer que era, se 
calhar, a pessoa que utilizava menos aquela sala.” -------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva relembrou: “Mas foi o que mais se opôs na altura a 
que eu pudesse colocar os Recursos Humanos a trabalhar numa situação condigna. Eu 
tenho as pessoas em situação sobrelotada, estão a trabalhar em cima umas das outras 
porque precisam daquele espaço. E a questão é esta, na altura perguntou-me: “Há 
alternativas?” E eu disse: “Há, olhe, há esta sala, há aquela, há aquele gabinete.” Duas 
delas tinham vidros, disseram que não queriam trabalhar em aquários. Desculpe, eu só 
estou a reproduzir aquilo que me foi dito na altura. Se me tivessem na altura dito: 
“O.K., havendo alternativa.” E a resposta foi exatamente esta: “Têm a sala de reuniões, 
há sempre gabinetes aí que estão disponíveis, são situações pontuais que estão ali na 
zona do atendimento e, volto a referir, eu disse que era uma situação provisória tendo 
em conta que assim que estiver o edifício preparado e em condições lá zona do 
estaleiro, vai ser transferido vários serviços para lá, e vai haver salas com fartura, 
salvo seja, onde uma poderá ser destinada definitivamente para esse efeito. Neste 
momento, nós temos os serviços a trabalhar mal, e os Recursos Humanos é uma área 
que têm que fazer atendimentos individualizados e não têm sítio, vêm muitas vezes 
fazer atendimento para aqui porque não têm espaço para poder fazer atendimento aos 
funcionários. A questão é esta. Entenda o controlo como quiser, o controlo é feito como 
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é feito na sala do CIAC, como é feito na zona do bar, como é feito em qualquer sítio. 
Quando se levanta a chave ao segurança, o segurança aponta, é tão simples como isso.” --  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “A questão é simples para mim, vejo a 
questão nestes termos. Há aqui dois planos de análise deste assunto. Uma coisa é o que 
está na lei, que é a obrigação, o direito, digamos assim, por um lado o direito, por outro 
lado a obrigação da autarquia facultar condições para o exercício de funções a todos os 
membros do seu executivo, independentemente da sua condição ou natureza, ser 
vereadores com pelouros ou não, a tempo inteiro ou não. Há uma obrigação e há um 
direito. Segundo, a capacidade de gerir o espaço onde exercem essa função, e o seu 
exercício, e o seu mandato e a forma como o exercem é da inteira responsabilidade e 
liberdade pela parte dos respetivos vereadores. Portanto, rejeito para já, qualquer 
apreciação de natureza crítica ou até contabilística, se me é permitido dizer assim, 
relativamente à forma como se usa o espaço. Aliás, não me parece muito curial que haja 
uma preocupação por parte do executivo, neste caso de quem tem o pelouro dos 
espaços onde funcionam os serviços em se preocupar com quantas vezes os seus 
vereadores entram ou não no seu gabinete. Aliás, eu não me sentiria confortável se 
estivesse nesse papel, mas cada um sente-se confortável no papel que entende ter.” -----  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: “Estou perfeitamente.” -------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio continuou: “Agora é assim: o que foi na altura 
dito por mim e pela senhora vereadora Célia, não foi por mim especialmente, foi por 
mim e pela senhora vereadora Célia, é que discordávamos de sair dali se não fosse para 
uma sala que tivesse condições, que pudesse, para além de ter lá coisas que se 
entendesse, ter o nosso espaço, poder receber pessoas, fazer o trabalho que 
entendêssemos. Isso não é compatível com uma situação volante, onde hoje pode ser 
aqui, amanhã ali, ou “deixe-me lá entrar no seu gabinete”. Aliás, se é para o “deixe-me 
entrar no seu gabinete” está muito mais à vontade do que eu para o fazer. Está cá há 
mais tempo, pode gerir melhor o tempo como quiser. Portanto, é assim, se é para sair 
dali com uma alternativa, com certeza que consideraremos, considerarei, não vamos 
criar objeções em relação a isso. Se é para sair dali sem alternativa, é com a nossa 
profunda oposição e a responsabilidade é vossa. E, portanto, se o fizerem, vão assumir 
que retiraram espaço de trabalho aos vereadores que não têm pelouros nesta câmara. 
Mas isso é uma decisão para quem tem responsabilidade nisso. Reagiremos em 
conformidade com isso e como este assunto já é antigo, os argumentos não são novos, 
já têm um ano, pelo menos, o pode ser uma questão de persistência, fica-se a saber 
quem quebra ou quem torce. Se é para quebrar ou torcer, eu também não sou muito 
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fácil de torcer, antes de quebrar. Portanto, fica a questão assim posta.” -----------------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: “Portanto, doutor Fernando é assim. O 
discurso foi muito comovente…” --------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Não é para comover, é para marcar a 
nossa posição.” --------------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva continuou: “Eu quando falei, quando o doutor 
Fernando falou eu não interrompi, é comovente, sinceramente, porque vai abordar as 
questões da lei, e da ética, etc, etc, etc. Eu volto a dizer, há nove meses atrás quando 
tive a conversa aqui na sala, não pus a questão da ética, nem a questão da lei, pedi por 
uma altura provisória, enquanto estamos a tentar resolver o problema do outro lado, e 
falei meramente nisto: tratam-se de serviços que estão aqui o ano inteiro, dia após dia 
a trabalhar em condições que não são as melhores, por falta de espaço. Quando o 
doutor Anastácio e a vereadora Célia referiram que precisavam de um espaço para 
receber pessoas, para terem as vossas coisas, O.K., calei-me, e que solução tive eu mais 
senão aceitar. O que eu constatei, efetivamente, é que se passaram nove meses e nunca 
foi preciso. A questão é esta. E o que eu venho perguntar agora, ou aliás, o que eu venho 
apelar agora é ao bom senso, e perguntei se havia a possibilidade de continuar na 
perspetiva do ser provisório, que ninguém está querer tirar nada a ninguém, de poder 
atribuir aquela sala aos Recursos Humanos para terem um bocadinho mais de facilidade 
no trabalho das pessoas. É só isto. Quando o outro edifício estiver em condições e que 
haja aqui espaço, o espaço será reorganizado e será de novo entregue uma sala aos 
vereadores que não tiverem pelouros. E repare, hoje calha ao PS, amanhã pode calhar 
ao PSD, no outro dia calha a quem, não interessa, não está aqui questões partidárias, 
nem questões de legitimidade nenhuma de quem está gerir o espaço. Eu estou é a ver a 
perspetiva de quem está a lidar todos os dias com os funcionários desta casa e que não 
estão a trabalhar em condições. É só isso. E na altura foi dito, que sempre que for 
necessário um espaço, têm esta sala, inclusive, eu disse que se eu não estiver cá podem 
usar a minha sala à vontade. As salas não são de ninguém. A minha sala é o espaço onde 
eu trabalho, porque está ali. Estou aqui todos os dias, mas o espaço, isto é a câmara 
municipal, não é cada um ter o seu espaço ali definido e fechado. Pronto, eu volto a 
fazer a mesma pergunta: posso agilizar as coisas, de forma a que os Recursos Humanos 
consigam trabalhar, com a perspetiva depois de atribuir uma sala condigna logo que 
esteja o outro equipamento no estaleiro devidamente organizado, e que os serviços 
daqui passem para o outro lado?” -------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio respondeu: “Se a pergunta é dirigida a mim 
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diretamente, a resposta é: só estou disponível para encarar a disponibilização daquela 
sala caso, em princípio, com a minha anuência como é óbvio, que o município disponibilize 
um espaço permanente para onde possamos ter permanentemente e em exclusividade, 
sem partilha com outras pessoas, um espaço.” -----------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva questionou: “Agora? Agora? Agora, 
permanentemente, agora?” Tendo consciência que eu lhe estou a dizer que não há. 
Existem espaços pontuais que podem utilizar.” ----------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio salientou: “As minhas palavras são claras.” -------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: “O.K., então a situação mantem-se e irei 
transmitir aos serviços que essa é a decisão do senhor vereador. Acabou! A minha 
consciência está tranquila, fiz o meu papel.” -------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio afirmou: “Gira a informação com os serviços 
como muito bem quiser e diga as coisas como se passaram.” --------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva contrapôs: “Não, não sou eu, eles vão ter acesso à 
ata e será lido o que está na ata.” ------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Diga os factos todos.” ---------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva prosseguiu: “Não, não, as suas palavras vão ser 
transcritas para a ata, eles terão acesso à ata e será dado, não vou transmitir da minha 
própria palavra para não correr o risco de dizer palavras que não estavam.” --------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Não me sinto minimamente incomodado 
com a minha posição.” -------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: “Ainda bem. Lamento, é só o que eu tenho a 
dizer. Lamento, sinceramente, a sua frieza.” ------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio referiu: “Eu só lamento que essa questão seja 
colocada dessa forma.” ------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva relembrou: “Oh doutor Fernando, eu já coloquei a 
questão de outras vezes, em duas situações distintas, de uma forma muito tranquila. 
Mas a paciência tem limites, desculpe lá, eu continuo…” -------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Oh senhora vereadora, todas as nossas 
paciências têm limites, e a pergunta é: e agora defende, acha que faz algum sentido 
para si que não haja um espaço, que se retire um espaço ao vereador, uma sala de 
trabalho para gerir como muito bem entende? Não tem!” -----------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: ”Faz sentido.” -----------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio argumentou. ”É a sua opinião, a sua conceção do 
que é o exercício do mandato.” ---------------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Marlene Silva pediu: “Não levante a voz, que eu não estou a gritar 
consigo, se faz favor! Faz, sim senhor, sentido. Se o senhor utilizasse aquela sala, ou a 
senhora vereadora Célia, com alguma frequência, têm toda a razão do mundo. Agora, 
vocês nunca entraram lá dentro desde o dia em que tivemos a última conversa, não 
utilizam a sala. Portanto, é um ato de puro egoísmo. Da minha parte não vou acrescentar 
mais nada. É um ato de puro egoísmo. Ponto final. Se quiser argumentar…” ----------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Faça assim como quiser, diga o que 
quiser.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse: “Claro que digo, estou de plena consciência 
tranquila.” -------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse: “Estamos todos de consciência tranquila.”  
A senhora vereadora Marlene Silva concluiu: “Relativamente à minha parte, terminei.” ---  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente em dezoito de agosto corrente, através do qual, invocando o 
previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a câmara 
municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes entidades, 
para participação em diversas atividades desportivas e culturais nos seguintes dias de 
setembro próximo: ----------------------------------------------------------------------------   
• APEXA – Pescador de Sonhos, para deslocação à Fuzeta, com saída no dia sete, e 
retorno no dia dez; ----------------------------------------------------------------------------  
• AHSA – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira, para deslocação a Porto 
Salvo – Paço de Arcos, no dia sete; -----------------------------------------------------------  
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Lisboa, no dia dez, a Setúbal, no dia 
dezassete, e a Loulé, no dia vinte e quatro. --------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 
Acessibilidade Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam cópias 
arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, 
autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam a atletas e 
a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 
pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 
respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 
que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 
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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 – JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em onze de agosto corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Junta de Freguesia de Paderne, 
na realização da Noite Branca, em Paderne, no dia treze de agosto também corrente, 
mediante a disponibilização de equipamento de som e apoio técnico, 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 – FEDERAÇÃO NACIONAL DE FUTEVÓLEI – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em dezoito de agosto corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
artigo trigésimo terceiro do anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Federação Nacional de Futevólei, 
na realização da V Etapa do Campeonato Nacional de Futevólei, na Praia dos 
Pescadores, nos dias vinte e vinte e um de agosto também corrente, mediante a 
disponibilização de pódio, quatro mesas, quarenta cadeiras, vinte baias, ponto de 
energia e água na zona logística, e limpeza do areal, a oferta de oito troféus aos 
vencedores, as autorizações legais para a realização da prova e isenções de pagamento 
de taxa, a inclusão dos atletas participantes no seguro de acidentes pessoais através 
do concurso em vigor, e divulgação, 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 – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
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em dezoito de agosto 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 Futebol Clube de Ferreiras, na 
realização de uma prova de natação – Prova de Mar, na Praia dos Pescadores, no dia 
vinte e um de agosto também corrente, mediante a disponibilização de oitenta baias, 
dois rolos de fita sinalizadora, cinco caixotes de lixo, pódio, duas tendas, oito mesas, 
seis cadeiras, trinta estacas de madeira, ponto de energia na zona logística, a aquisição 
dos serviços dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e de duzentas e cinquenta 
t`shirts técnicas, para oferta aos participantes, as autorizações legais para realização 
da prova, licenças de ruído e isenções de pagamento de taxas, e a divulgação, 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 – CEDÊNCIAS DE COMBUSTÍVEL AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 
DESPORTIVAS DO CONCELHO DE 01/07/2016 A 31/07/2016 – 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 Associações Desportivas do 
Concelho, no período de 01/07/2016 a 31/07/2016, de acordo com a deliberação de 
Câmara, datada de 26/08/2O15. -------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= DIREITO DE PREFERÊNCIA - PRÉDIO URBANO SITUADO NA CORREEIRA, 

ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dezasseis de agosto corrente, através 
do qual determinou informar o requerente Casa Pronta – CRP Comercial de Albufeira, 
de que esta edilidade não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio 

Clubes 

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

Período de 01/07/2016 a 31/07/2016 

Gasóleo Rodoviário a 
granel 

(Bomba) 

Gasóleo Rodoviário  
c/ cartão Eletrónico 

Entrega do 
Cartão 

dentro/fora do 
Prazo 

Total 

Clube Desp. Areias S. João 142 --------- --------- € 175,94 
Albufeira Surf Clube 131 55,99 Dentro do Prazo € 232,23 

Futebol Clube Ferreiras 176 --------- --------- € 218,06 
TOTAL GERAL 449 lt 55,99 lt --------- 626,23 € 
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urbano, sito no Lote C1 – na Correeira, freguesia e concelho de Albufeira, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Albufeira, sob o número 1822/Albufeira, e inscrito 
na respetiva matriz predial sob o artigo número 7256 – Letra N, 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. -----------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio aproveitou para alertar para a questão do 
direito de preferência, não em relação a este caso em concreto, mas de uma forma 
genérica. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu que, como se sabia, existia já esta norma, um direito de preferência genérico 
das autarquias, questão que foi de alguma maneira agravada, com a alteração do 
Orçamento de Estado, sobre aquela norma do IMI, do IMT, quando se reforçou os 
direitos de preferência das autarquias. Os notários, que até aqui, de alguma maneira, 
não ligavam, havia muitos que não ligavam, porém, estavam mesmo a condicionar não 
fazendo as escrituras sem o direito de preferência.  ---------------------------------------  
O senhor vereador referiu-se ao Portal e ao prazo de dez dias, salientando que só 
queria alertar isto, para saber se, de facto, do ponto de vista dos serviços, as coisas 
estavam organizadas para se garantir que não haja atrasos, não se comece a gerar 
burocracias na celebração das escrituras. ---------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que era o caso da ratificação do despacho ora em 
apreciação, referindo que ainda ontem tinha feito mais um despacho, dado que as 
pessoas tinham a escritura marcada. ---------------------------------------------------------  
Continuou o senhor vereador Fernando Anastácio dizendo que iriam começar a entrar 
às catadupas e que não iria haver escrituras passadas pelos notários sem este 
documento. ------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente informou que sempre tem havido informação técnica relativa à 
existência ou não de interesse. ---------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio referiu que o problema prendia-se com o prazo 
de dez dias, que era muito curto. Assim, ou as coisas não se viam, ou para se verem 
todas era necessário ter uma capacidade instalada para responder a isso, o que deixava 
preocupação.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
 
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na 

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

= CENTRAL DE CAMIONAGEM DE ALBUFEIRA – CONCURSO PÚBLICO PARA 
ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE LOJA DESTINADA À 
VENDA DE ARTESANATO REGIONAL E OUTROS ARTIGOS DA MESMA 

NATUREZA, SITA NA CENTRAL DE CAMIONAGEM DE ALBUFEIRA  
– RELATÓRIO FINAL DO JÚRI E MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionada com este procedimento e com origem na Divisão de Contratação Pública e 
Gestão Patrimonial, foi apresentado o Relatório Final do Júri, datado de dezoito de 
agosto corrente, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em conclusão 
refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, propõe-se que seja selecionada a proposta da concorrente VALÉRIA 
CAMARGO SOARES SIQUEIRA, no valor mensal de € 215,00, acrescido do IVA à taxa 
legal em vigor, para efeitos de celebração do contrato, com o prazo de vigência de 
cinco anos.” ------------------------------------------------------------------------------------  
O processo continha a minuta do contrato referente a este concurso, 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, tendo em conta o teor do 
relatório, adjudicar a exploração temporária da loja de artesanato à concorrente 
Valéria Camargo Soares Siqueira, pelo valor mensal de duzentos e quinze euros, 
acrescido de IVA, para efeitos de celebração do contrato, com o prazo de 
vigência de cinco anos. ----------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato. --------------------------------------  
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala, reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Rogério Neto, 
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. ------------------------------------------------------------------------  
= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DA CONCEÇÃO, 

CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO CREMATÓRIO DE ALBUFEIRA  
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– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
Contratação Pública e Gestão Patrimonial, em regime de substituição, foi apresentada 
uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  
“Por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé no âmbito do 
procedimento para “Concessão da conceção, construção e exploração do crematório de 
Albufeira” foi anulado o procedimento concursal desde a sua publicitação, incluindo o 
ato de adjudicação. ----------------------------------------------------------------------------  
A empresa Cremdalg – Funerária, Unipessoal, Lda. prestou caução sob a forma de 
depósito em numerário, no valor de € 16.670,05, na sequência da decisão de 
adjudicação. Mediante a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé agora 
conhecida, sugere-se a devolução da caução à dita empresa. -------------------------------   
Sugere-se o agendamento do presente assunto para apreciação na próxima reunião do 
executivo municipal.” --------------------------------------------------------------------------   
Também relacionada com este assunto foi apresentada uma comunicação proveniente 
pelo senhor consultor jurídico Paulo Martins, do seguinte teor: ----------------------------  
“Exm.º Senhor Presidente, --------------------------------------------------------------------  
Pela presente tenho a honra de informar V. Ex.ª que foi proferida sentença no 
processo em epígrafe, no qual a concorrente não adjudicatária impugnou o concurso de 
concepção, construção e exploração do Crematório de Albufeira. --------------------------  
Nos termos da sentença ora proferida, de que anexo cópia integral para melhor 
referência, o Tribunal deu provimento a pedido subsequente da parte contrária, 
declarando ilegal norma do programa de procedimento que restringiu o universo de 
candidatos aos concorrentes que comprovassem deter aptidão, capacidade técnica e 
experiência, uma vez que a forma de procedimento adoptada - concurso público - não 
admite tal limitação ou fase prévia, incorrendo, assim, em violação do disposto no n.º 1 
do art.º 75.º do Código dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------  
Constituindo tal vício causa prejudicial do conhecimento das demais questões 
controvertidas, a decisão em apreço anulou o concurso, pelo que, a manter-se o 
interesse do Município na infraestrutura visada, se recomenda que, em alternativa, seja 
agora adoptada a modalidade de procedimento que admita a inclusão da cláusula 
declarada ilegal (14.ª, n.º 2), como será a do concurso limitado por prévia qualificação, 
ou, entendendo-se de outro modo, expurgando do processo aquela norma, caso em que 
se recomenda a re-análise do critério de adjudicação. --------------------------------------  
Na oportunidade, junto ainda DUC para pagamento da taxa de justiça devida, no valor 
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de € 204,00, que deverá ser efectuado até 16 do corrente mês, remetendo-se ao 
signatário o respectivo comprovativo para subsequente junção aos autos.” ----------------  
Esta comunicação fazia-se acompanhar do relatório do Processo número 
119/16.6BELLE, 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 dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços proceder à devolução da caução prestada pela empresa 
Cremdalg – Funerária, Unipessoal, Limitada, no valor de dezasseis mil, seiscentos 
e setenta euros e cinco cêntimos, no âmbito do procedimento para “Concessão da 
conceção, construção e exploração do crematório de Albufeira”. ----------------------  
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= RESTITUIÇÕES – 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: ------------------------------------------  
“Através da distribuição SGDCMA/2014/70836 foi solicitado proceder à restituição 
do valor pago em excesso, conforme quadro abaixo, sendo que a situação encontra-se 
devidamente informada e o valor a restituir cabimentado. ---------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 
Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
precisos termos da mesma, aprovar a restituição do valor nela descrito. -------------  
 
 

= PISCINAS MUNICIPAIS – ESTATUTO DE UTILIZADOR ESPECIAL  
– PROPOSTA = 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 

 

NOME 

 

NIF 

VALOR A 

RESTITUIR 

 

MOTIVO 

Dionísio José Miguel  132363704 6,54,00 € 

(Referência de 

Compromisso 

00421/2016 – 

0102/06020301) 

 

Foi cobrado a mais o valor de € 

6,54, por erro informático, 

através da guia n.º 8115/2014. 
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Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. o Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais, publicado no n.º 24 da II Série 

do Diário da República de 2 de Fevereiro de 2006, prevê, no Capitulo I art.º 2.º, 
alínea d), a atribuição de estatuto de utilizador especial aos utentes com graves 
carências económicas ----------------------------------------------------------------------   

2. o regulamento estabelece na alínea d) do art.º 2 do Capitulo I , que por utilizador 
especial  se entende aquele que faz parte de um agregado familiar onde o 
rendimento liquido per capita do agregado familiar é igual ou inferior ao salário 
mínimo nacional (515€). --------------------------------------------------------------------  

3. a isenção das taxas de utilização das piscinas municipais está prevista para o 
utilizador especial no n.º 5 do art.º 38 do Capitulo VI do Referido Regulamento. ------  

4. é competência da Câmara Municipal expressa na Lei 75 de 2013 de 12 de Setembro, 
na alínea u) do n.º 1 no art.º 33 “Apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município, incluindo 
aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”. ---------  

5. as situações avaliadas referentes a pedidos de isenção do pagamento das taxas de 
utilização das Piscinas Municipais se enquadram no Estatuto de Utilizador Especial 
definido no Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais -------------------------  

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  
Que a Ex.ª Câmara delibere: -----------------------------------------------------------------    
a) isentar o pagamento das taxas de utilização das Piscinas Municipais aos munícipes, ---  
1. André Gonçalves Rebelo -------------------------------------------------------------------  
2. Ângela Chícharo Pereira -------------------------------------------------------------------  
3. Alexey  Alexandovitch Nobre Shibitko ---------------------------------------------------  
4. Dinis Manuel Wiborg de Brito Fernandes -------------------------------------------------  
5. Diogo Miguel Rodrigues --------------------------------------------------------------------  
6. Ermelinda Costa Teixeira ------------------------------------------------------------------  
7. Eugénia Chícharo ---------------------------------------------------------------------------  
8. Fernando Rodrigues Guia ------------------------------------------------------------------  
9. Gustavo Wiborg de Brito Fernandes ------------------------------------------------------  
10. Inês Alexandra Rocha Guerreiro ----------------------------------------------------------  
11. Júlio Wiborg de Brito Fernandes ---------------------------------------------------------  
12. Maksim Alexandovitch Nobre Shibitko ---------------------------------------------------  
13. Maria Albertina Louzeiro ------------------------------------------------------------------  
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14. Maria Clara Wiborg de Carvalho ----------------------------------------------------------  
15. Maria da Graça Jesus Tirapicos ----------------------------------------------------------  
16. Maria Manuela Vieira Rocha ---------------------------------------------------------------  
17. Mónica Sofia -------------------------------------------------------------------------------  
18. Nádia Filipa Rocha Guerreiro --------------------------------------------------------------  
19. Natalia Syoeva -----------------------------------------------------------------------------  
20. Pedro Duarte Wiborg de Brito Fernandes -----------------------------------------------  
21. Samuel Pereira Betlinski ------------------------------------------------------------------  
22. Simone Neiva Esteves Alves -------------------------------------------------------------  
23. Tiago Miguel Silva Vicente ---------------------------------------------------------------   
24. Guida Maria Rocha Ferreira --------------------------------------------------------------  
25. Timur Syoew ------------------------------------------------------------------------------  
• Indeferir o pedido de isenção do pagamento das taxas de utilização das Piscinas 

Municipais, por não cumprirem os critérios definidos no Regulamento, aos munícipes -  
1. Elisangela Gomes Silva ---------------------------------------------------------------------  
2. Marta Filipa Carvalheira Nascimento -----------------------------------------------------  
no período que decorre entre setembro de 2016 e julho de 2017” -------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= HABITAÇÃO SOCIAL – HEMENDRA ARIBICÁ – REQUERIMENTO = 
De Hemendra Aribicá foi apresentado um requerimento, pelo qual manifesta o 
interesse de sua mãe, Puspabai Carsane, na compra da habitação social onde reside, 
sita na rua da Oliveira, Lote sessenta e um, segundo andar esquerdo, Quinta da 
Palmeira, em Albufeira. -----------------------------------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
de Educação e Ação Social, que se dá por integralmente transcrita e do qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, que conclui 
referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  
“Em face ao exposto, submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal, a 
deliberação de não alienar, no presente momento, a habitação municipal de tipologia T2, 
sita na Rua da Oliveira, lote 61, 2.º andar esquerdo, Quinta da Palmeira, em Albufeira.” 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação, não 
alienar, no presente momento, a habitação social em regime de renda apoiada. -----  

= HABITAÇÃO SOCIAL – SOLANGE DE JESUS SOUSA SANCHES  
- TRANSMISSÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
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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, submete-se para deliberação da digníssima Câmara Municipal: ---------  
1. A transmissão do arrendamento da habitação social objeto de contrato celebrado 

em 27 de março de 2003, para Solange de Jesus Sousa Sanches; ----------------------  
2. A aprovação da minuta do contrato de arrendamento, anexa na presente etapa.” ------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação dos 
serviços: ---------------------------------------------------------------------------------------   
a) autorizar a transmissão do arrendamento da habitação social objecto de 
contrato celebrado em vinte e sete de março de dois mil e três, para Solange de 
Jesus Sousa Sanches; -----------------------------------------------------------------------  
b) aprovar a minuta do contrato de arrendamento. --------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ANABELA TRINDADE 
ROMÃO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 200,00€ (duzentos euros), à candidata 
Anabela Trindade Romão, com efeito a partir do início de agosto de 2016, inclusive.” ----  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, atribuir 
subsídio de arrendamento à candidata Anabela Trindade Romão (candidatura 
número 66/2016), no valor de duzentos euros mensais, com efeitos a partir do 
início do mês de agosto do ano de dois mil e dezasseis, inclusive. ---------------------  
 
= 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. --------------------------------------------------------------------  
 

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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= OBRAS MUNICIPAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CAMPOS DESPORTIVOS NO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 
Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----   
- A primeira, com origem na Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes, do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Cumpriu integralmente as suas obrigações contratuais, relativamente ao Concurso 
Público em anexo, razão pela qual estes serviços não vêem impedimentos na libertação 
da respetiva garantia bancária.” --------------------------------------------------------------  
- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão 
Patrimonial, em regime de substituição, do seguinte teor: ----------------------------------  
“Tendo em conta as informações/documentação dos serviços do DISU contidas nas 
etapa 17, 18 e 19, a caução prestada sob a forma de garantia bancária, no montante de 
€ 17.621,10, pela empresa Regaflor - Paisagismo e Ambiente, Lda., para cumprimento 
das obrigações contratuais relativas à prestação de serviços de manutenção e 
conservação de espaços verdes e campos desportivos do município de Albufeira 
encontra-se em condições de ser libertada. -------------------------------------------------  
Assim, para cumprimento do disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, 
solicita-se autorização da digníssima Câmara Municipal para a libertação da referida 
caução.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, proceder à liberação da garantia bancária nos 
precisos termos das informações dos serviços. -------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - AJUSTE DIRETO PARA 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BRITAS, GRAVILHAS, TOUT VENANT, PÓ DE 
PEDRA E DETRITOS, ATÉ AO LIMITE DE 50.000,00 EUROS, ACRESCIDO DE 

IVA – DESPACHO = 
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 o procedimento de aquisição deste tipo de material se encontra a 
terminar o mesmo se considera absolutamente necessário, sugere-se ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação, a abertura de 
procedimento por ajuste direto com vista ao fornecimento supracitado, e convidar de 
acordo com o art.º 113.º do mesmo Código a empresa, Secil Britas, S.A. que se julga 
idónea. De referir que a maioria dos fornecimentos deste tipo de material são 
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efetuados com transporte do Município, sendo essa a razão pela qual se convidar 
somente esta empresa, cujo a pedreira se situa dentro do Concelho. ----------------------  
O preço base para efeito deste concurso é de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), ao 
qual acresce o valor do IVA, sendo que se prevê a distribuição da despesa da seguinte 
forma:------------------------------------------------------------------------------------------  
2016 - 5000€ ----------------------------------------------------------------------------------  
2017 - 20.000€ --------------------------------------------------------------------------------  
2018 - 25.000€ --------------------------------------------------------------------------------  
Classificação orçamental: 0403/020101 GOP: 2015/5008 ----------------------------------  
Esclarece-se ainda que este tipo de procedimento, por se tratar de um fornecimento 
que serve todas as Divisões Municipais que necessitem destes materiais e não 
exclusivamente a DAVEGF, deverá, de futuro, ser elaborado e acompanhado pela 
DCPGP, conforme consta no n.º 5 do artigo 19.º do Regulamento de Organização dos 
Serviços do Município de Albufeira. Mantém-se, no entanto, a DAVEGF disponível para 
colaborar na elaboração do Caderno de Encargos e Mapa de Trabalhos, caso a DCPGP o 
considere necessário, devendo para tal solicitá-lo com a antecedência necessária, de 
modo a que não ocorra rotura de stock ou a caducidade do procedimento sem que 
exista já um novo procedimento em curso.” --------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do caderno de encargos e do convite, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
Também relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo 
senhor vice-presidente da câmara, em doze de agosto corrente, através do qual 
determinou manifestar concordância com o sugerido na informação, designadamente 
com o conteúdo das peças processuais apresentadas, e solicitou, para evolução do 
processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos 
termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA – RELATÓRIO FINAL RELATIVO À SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, foi 
apresentada uma informação, datada de dezassete de agosto corrente, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“Relativamente ao assunto em epígrafe, e no seguimento da deliberação de câmara de 8 
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de Junho 2016 (sgdcma/2016/34804) informa-se: -----------------------------------------  
Foi dado início às suspensões do abastecimento de água, relativas à fatura de Abril de 
contadores não domésticos, a 1 de Julho de 2016, terminando a 1 de Agosto de 2016. ---  
A metodologia utilizada, de forma a melhor utilizar os recursos disponíveis, foi: ---------  
- Emissão de 10 a 20 ordens de corte diariamente, (pela ordem deliberada) sendo que 
foram entregues ao encarregado responsável que as agrupava por área geográfica e 
distribuía aos funcionários afetos aos cortes, entre 1 a 2 funcionários. -------------------  
Nos casos em que os canalizadores foram abordados, no local, pelos consumidores, 
antes de efetuarem os cortes, no sentido de os mesmos não serem efetivados, 
comprometendo-se os consumidores, a efetuarem o pagamento, foi adotada a seguinte 
metodologia: -----------------------------------------------------------------------------------  
- Prazo de pagamento no próprio dia para consumidores não-domésticos; -----------------  
- Prazo de pagamento de dois dias para consumidores domésticos; ------------------------  
Sexta-feira as suspensões foram efetuadas apenas na parte de manhã, no caso de 
consumidores não domésticos. ----------------------------------------------------------------  
As suspensões foram efetuadas de segunda-feira a quinta-feira, no caso de 
consumidores domésticos. --------------------------------------------------------------------  
Os restabelecimentos foram efetuados no prazo de 24 horas após o pagamento.- --------   
Em anexo: --------------------------------------------------------------------------------------  
- Listagem dos cortes efetuados, dos cortes não efetuados dada a liquidação da divida 
da fatura do mês de Abril e dos cortes não efetuados por contadores inacessíveis ------  
Contadores não domésticos -------------------------------------------------------------------  
• N.º total de consumidores em divida – 139 -----------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento – 14 -------------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento efetuadas em meses anteriores – 17 --------------------  
• Contadores inacessíveis – 12 --------------------------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados antes da suspensão – 88 -----------------------------------------  
• Pagamentos efetuados depois da suspensão – 14 -----------------------------------------  
• Contratos anulados – 8 --------------------------------------------------------------------  
Contadores domésticos -----------------------------------------------------------------------  
• N.º total de consumidores em divida – 604 -----------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento – 78 -------------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento efetuadas em meses anteriores – 104 ------------------  
• Contadores inacessíveis – 23 --------------------------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados antes da suspensão – 386 ----------------------------------------  
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• Pagamentos efetuados depois da suspensão – 111 ----------------------------------------  
• Contratos anulados – 9 ---------------------------------------------------------------------  
• Casos sociais – 1” ---------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar das listagens nela referidas, documentos que se 
dão por integralmente transcritos e dos quais fica cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA – RELATÓRIO FINAL RELATIVO À SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016 = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, foi 
apresentada uma informação, datada de dezassete de agosto corrente, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“Relativamente ao assunto em epígrafe, e no seguimento da deliberação de câmara de 
13 de Julho 2016 (sgdcma/2016/42772) informa-se: ---------------------------------------   
Foi dado início às suspensões do abastecimento de água, relativas à fatura de Maio de 
contadores não domésticos, a 28 de Julho de 2016, terminando a 10 de Agosto de 
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------   
A metodologia utilizada, de forma a melhor utilizar os recursos disponíveis, foi: ---------  
- Emissão de 10 a 20 ordens de corte diariamente, (pela ordem deliberada) sendo que 
foram entregues ao encarregado responsável que as agrupava por área geográfica e 
distribuía aos funcionários afetos aos cortes, entre 1 a 2 funcionários. -------------------  
Nos casos em que os canalizadores foram abordados, no local, pelos consumidores, 
antes de efetuarem os cortes, no sentido de os mesmos não serem efetivados, 
comprometendo-se os consumidores, a efetuarem o pagamento, foi adotada a seguinte 
metodologia: -----------------------------------------------------------------------------------  
- Prazo de pagamento no próprio dia para consumidores não-domésticos; ------------------  
- Prazo de pagamento de dois dias para consumidores domésticos; ------------------------  
Sexta-feira as suspensões foram efetuadas apenas na parte de manhã, no caso de 
consumidores não domésticos. ----------------------------------------------------------------  
As suspensões foram efetuadas de segunda-feira a quinta-feira, no caso de 
consumidores domésticos. --------------------------------------------------------------------  
Os restabelecimentos foram efetuados no prazo de 24 horas após o pagamento. ---------  
Em anexo: --------------------------------------------------------------------------------------  
- Listagem dos cortes efetuados, dos cortes não efetuados dada a liquidação da divida 
da fatura do mês de Maio e dos cortes não efetuados por contadores inacessíveis -------  
Contadores não domésticos -------------------------------------------------------------------  
• N.º total de consumidores em divida – 102 -----------------------------------------------  
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• Suspensões de abastecimento – 12 -------------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento efetuadas em meses anteriores – 19 --------------------  
• Contadores inacessíveis – 11 ---------------------------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados antes da suspensão – 58 -----------------------------------------  
• Pagamentos efetuados depois da suspensão – 10 -----------------------------------------  
• Contratos anulados – 2 --------------------------------------------------------------------  
Contadores domésticos -----------------------------------------------------------------------  
• N.º total de consumidores em divida – 408 -----------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento – 69 -------------------------------------------------------  
• Suspensões de abastecimento efetuadas em meses anteriores – 85 -------------------  
• Contadores inacessíveis – 25 --------------------------------------------------------------  
• Pagamentos efetuados antes da suspensão – 214 ----------------------------------------  
• Pagamentos efetuados depois da suspensão – 87 ----------------------------------------  
• Contratos anulados – 11 --------------------------------------------------------------------  
• Casos sociais – 3” --------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar das listagens nela referidas, documentos que se 
dão por integralmente transcritos e dos quais fica cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO - FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 

2016 – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, 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 a suspensão do fornecimento de água aos consumidores, 
constantes da listagem em anexo, que não efetuaram a liquidação da divida, relativa à 
fatura de Junho, até à presente data. -------------------------------------------------------              
Mais se informa que a referida listagem deverá ser atualizada dia 24 de Agosto de 
2016, de forma a não contemplar os consumidores que efetuem o pagamento, da 
referida fatura, nos Serviços de Execução Fiscal, até dia 23 de Agosto 2016. -----------       
Não obstante poderão ainda ter tidas em conta as situações em que os consumidores 
venham a proceder ao pagamento, da fatura que determinou a suspensão do 
abastecimento de água, antes ainda da efetivação do corte. -------------------------------        
Sugere-se ainda que aos consumidores a quem seja efetuada a suspensão do 
fornecimento de água relativa a um contador de rega, a ligação só seja restabelecida se 
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a divida que originou o corte seja liquidada no referido contador e também no contador 
domestico a ele associado (caso existam), nas situações em que os contratos de rega 
tiverem sido celebrados ao abrigo do ponto 2.3 e 2.2 dos artigos 90.º e 91.º, 
respetivamente, do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de 
Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------         
Salienta-se que o não restabelecimento de ambas as ligações poderá originar uma 
utilização do fornecimento de água diferente daquela para que o mesmo foi 
expressamente autorizado.” ------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar da listagem nela referida, documento que se dá 
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a suspensão de fornecimento de água aos 
locais de consumo contantes da Listagem Anexa, nos precisos termos da 
informação dos serviços, sem prejuízo de se não proceder à efetiva suspensão, 
quando, até esse momento, se comprove a liquidação da fatura que a determinou. --  

= CAMINHOS – MARIA ROSA LOPES – REQUERIMENTO = 
De Maria Rosa Lopes foi apresentado um requerimento, datado de seis de agosto 
corrente, pelo qual solicita certidão comprovativa sobre a natureza de um caminho 
situado em Matos de Baixo, freguesia de Paderne. ------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com as seguintes duas informações: ---------  
 - A primeira com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, do seguinte teor: --------  
“Tendo em conta o teor da descrição feita em sede de ficha esquemática, anexa à 
etapa n.º 5, parte "B-Verificação no Local", da qual resulta que o caminho em 
referência faz a ligação entre dois outros caminhos (entre o Caminho Municipal 1352 e 
o Caminho do Jogo Ruivo) conforme aliás também consta das plantas cadastrais anexas 
à mesma etapa, encontrando-se o mesmo demarcado desde a década de 70 [há mais de 
45 anos], cujo 1.º troço até é servido por infraestruturas de água e electricidade, 
tendo, inclusive, esta autarquia procedido à sua manutenção, que o 2.º troço "na sua 
maior extensão situa-se entre valados" e "serve de acesso a diversas parcelas de 
terreno e a habitações", não obstante uma parte do mesmo encontrar-se "interrompido 
por mato e árvores", toda essa factualidade é, salvo melhor opinião, indiciária de que o 
caminho em referência terá natureza pública, uma vez que pode ser utilizado por 
qualquer transeunte. Simplesmente, com o decurso dos anos a utilização do mencionado 
troço (2.ª) deixou de ser feita com alguma regularidade, votando assim o mesmo ao 
estado de total abandono como evidenciam algumas das fotografias juntas na etapa n.º 
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5 e descrição da citada ficha esquemática - "o mesmo troço encontra-se interrompido 
por mato e árvores". --------------------------------------------------------------------------  
Assim sendo, e perante todo o exposto, afigura-se-nos que a natureza do mencionado 
caminho não terá sofrido alterações com o decurso dos anos, não obstante a sua menor, 
ou até mesmo quase total inutilização do 2.º troço, devido ao estado de abandono a que 
terá sido votado ao longo destes anos. O que não invalida, em face do disposto do 
artigo 33.º do Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais, aprovado pela 
Lei n.º 2110 publicada na 1.ª série do Diário da República n.º 192, de 19 de agosto do 
ano de 1961, que sobre esta edilidade camarária não recaia o dever de promover a 
conservação e limpeza da respetiva via. ------------------------------------------------------   
Sendo este o nosso parecer e tudo quanto cumpre informar, devolve-se a presente para 
os efeitos tidos por mais convenientes.” -----------------------------------------------------  
- A segunda subscrita pela senhora chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, em regime de substituição, do seguinte teor: ---------------  
“Tratando-se de um caminho público, de acordo com o parecer jurídico constante na 
etapa 14, sugere-se a remessa da presente distribuição à Exma. Câmara para aprovação 
da natureza pública do caminho. --------------------------------------------------------------  
À consideração superior. ---------------------------------------------------------------------  
(sugere-se a remessa da informação anexa na etapa 18 e o relatório detalhado da 
presente distribuição).” -----------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações dos 
serviços, mandar emitir certidão comprovativa em como o caminho em causa é 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ALGARPIROTECNIA, LIMITADA  
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 
em onze de agosto corrente, através do qual determinou autorizar a emissão da licença 
especial de ruído, para a realização de um espectáculo de fogo-de-artifício, no Club 
Med da Balaia, no dia quinze de agosto também corrente, e, conforme o disposto no 
número três do artigo trigésimo quinto da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de 
doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. ----   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MARINAGEL-SIMILARES DE HOTELARIA, 

S.A. – REQUERIMENTO = 
Pela empresa Marinagel – Similares de Hotelaria, S.A., foi apresentado um 
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requerimento, datado de oito de julho último, pelo qual solicita a emissão de licença 
especial de ruído para a realização de festas com música gravada, no estabelecimento 
Nosolo Água, na praia da Rocha Baixinha Nascente, para os dias vinte e quatro a trinta 
e um do mês de agosto, entre as dezanove e as vinte e duas horas. ------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com as seguintes duas informações, com 
origem nos serviços da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes: ---------  
 - A primeira, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------  
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Marinagel-
Similares de Hotelaria, SA, cumpre informar o seguinte: -----------------------------------  
- pretende o requerente a realização de festas com música gravada no apoio de praia 
NOSOLO ÁGUA, sito na Praia da Rocha Baixinha Nascente, de 1 a 31 de agosto, das 
19h às 22h; ------------------------------------------------------------------------------------   
- 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; ------------------------------  
- 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 
1775 €.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
- A segunda, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  
“Sugere-se análise em RC relativamente aos restantes dias do mês de agosto (24 a 
31).” --------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido nos precisos termos das informações dos serviços. --  
 

= CENTRO DE DIA DO ROSSIO – A.H.S.A. – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
SOLIDARIEDADE ALBUFEIRA. – REQUERIMENTO = 

Pela A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira, foi apresentado um 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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requerimento, datado de oito de junho último, pelo qual solicita autorização para a 
realização de obras na cozinha do edifício municipal situado na rua Maria Conceição 
Eloi, tendo em conta o protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Albufeira, no 
qual se encontra estabelecido um acordo de gestão daquele edifício. ----------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na Divisão 
de Edifícios e Equipamentos Municipais, do seguinte teor: ---------------------------------  
“Analisado o oficio anexo à presente distribuição, conclui-se que as pretensões do 
requerente AHSA em efetuar obras no Centro de Dia do Rossio, irá ao encontro de 
valorizar o património Municipal, assim entende-se do interesse do Município em 
autorizar as referidas obras.” ----------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação dos serviços 
autorizar as referidas obras, as quais passam a fazer parte integrante do edifício 
e não conferem qualquer direito indemnizatório, nem são suscetíveis de invocação 
de direito de retenção. ----------------------------------------------------------------------  

= ESTABELECIMENTO DE AQUICULTURA DE BIVALVES – CONCELHO DE 
ALBUFEIRA = 

Pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve foi apresentado 
um ofício, datado de vinte e dois de junho último, através da qual informa do parecer 
favorável para a instalação de um viveiro de bivalves, no concelho de Albufeira, 
requerido por Rui Pedro Cardoso Prior.  -----------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse saber que esta pretensão de colocar 
este estabelecimento de aquicultura em Albufeira já é antiga, referindo que há 
cerca de dois ou três anos que há diligências neste sentido. ---------------------------  
 Prosseguiu dizendo que o Algarve tem uma costa extremamente favorável a este 
tipo de implantações, mas também é verdade que tem uma frota pesqueira 
tradicional significativa, sem esquecer que há um Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira e há, obviamente, esta possibilidade de instalação. Referiu que, no 
entanto, as experiências que temos tido, onde elas se têm colocado, têm suscitado 
problemas complexos às comunidades piscatórias locais, particularmente em Tavira 
ou Vila Real de Santo António, porque ficam colocadas na faixa das seis milhas, 
que é precisamente a faixa onde a frota artesanal que temos no Algarve faz a sua 
laboração, mencionando que a existência destas estruturas cria um 
condicionamento à atividade piscatória nestas zonas, dado que depois há 
necessidade de fazer afastamentos à zona onde está instalada a dita estrutura. --  
Informou o senhor vereador que já houve, há algum tempo atrás, uma tentativa 
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de instalação destas à saída de Lagos, quando se vai para Vila do Bispo, na costa, 
em que foi concessionada, foi autorizada, contudo, a própria Marina de Lagos 
interpôs uma acção por considerar que obrigava a um afastamento de navegação 
da costa. A Marina de Lagos ganhou a acção o que levou à suspensão da instalação 
porque, inclusive, surgia como condicionante da navegabilidade do acesso à própria 
marina. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio disse também saber que a posição do 
Capitão do Porto de Portimão, pelo menos a do anterior, era que entre Vilamoura 
e Lagos havia uma resistência das autoridades portuárias a estas instalações, 
porque se estava em zonas turísticas com muita navegabilidade, nomeadamente, 
nas marinas de Vilamoura, Albufeira, Portimão ou Lagos, e a colocação destas 
infraestruturas, que estão em aberto e previstas a possibilidade nos planos de 
ordenamento da orla marítima, iriam propiciar condicionalismos significativos à 
navegação. ------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu também, o senhor vereador Fernando Anastácio, que esta instalação em 
concreto estava colocada numa pedra, numa zona que fica a cerca de três milhas 
da costa, logo, uma zona até tradicionalmente da pesca, o que iria criar 
condicionalismos tremendos aos pescadores da nossa frota local. ----------------------  
Considerou o senhor vereador, sem prejuízo que isto é um regime que passa pela 
Administração Pública e um pouco administrativo, que deveriam deixar uma posição 
clara de oposição e não concordância a esta pretensão, porque vai prejudicar a 
nossa frota local, vai condicionar a navegabilidade das atividades marítimo-
turísticas, a acessibilidade à Marina de Albufeira e ao Porto de Abrigo, bem como 
a pesca desportiva. --------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente também concordou com esta posição e disse ser contra todos 
os constrangimentos que uma situação deste tipo coloca. Perguntou depois aos 
senhores vereadores se partilhavam da mesma opinião e todos responderam 
afirmativamente. -----------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar clara oposição na instalação de um 
estabelecimento de aquicultura de bivalves em Albufeira por considerarmos que tal 
estabelecimento contraria manifestamente o interesse público beneficiando, em 
exclusivo, interesses particulares o que, em sede de administração pública, 
constitui acto administrativo contrário à lei, a qual deve sempre salvaguardar o 
interesse público e assim, ser interpretada e aplicada. ---------------------------------  
O interesse público nesta zona está estabelecido de forma milenar a favor dos 
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pescadores que operam partir do porto de Albufeira e dos portos vizinhos, na sua 
maioria, com pesca artesanal, perfeitamente compatível com as questões de 
equilíbrio ambiental. Acresce que, esta actividade representa o sustento de muitas 
famílias, além de que os pescados são de grande qualidade e representam enorme 
importância nos valores da nossa gastronomia, com grande impacto, 
designadamente nas nossas tradições e na actividade turística. ------------------------   
Ora, privar aqueles que, por direito próprio milenar operam nestas águas, ainda 
que parcialmente, a favor de uma empresa privada, não é seguramente a melhor 
práctica administrativa. ---------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, Albufeira e o Algarve em geral, tem como actividade primeira, o 
turismo, actividade esta de interesse local, regional e nacional, sendo o usufruto 
da natureza, muito em especial do mar, a grande fonte geradora de riqueza na 
área do turismo, sendo certo que uma das actividades diversificadoras da 
actividade turística, tem a ver precisamente, com o livre usufruto do mar, por 
pescadores, por empresas marítimo turísticas as quais, neste momento, já 
representam um volume de negócios considerável e consequente criação de 
emprego. --------------------------------------------------------------------------------------  
Note-se que, esta é uma zona de intenso tráfego marítimo, também com muitas 
embarcações particulares e qualquer limitação à livre circulação de embarcações 
dos mais diversos tipos, designadamente com o condicionamento à acessibilidade ao 
Porto de Abrigo e Marina de Albufeira, é uma má opção administrativa para esta 
zona. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Outros lugares mais apropriados existem para este tipo de estabelecimentos, onde 
não exista colisão com o livre usufruto do mar. ------------------------------------------  
Assim, em conclusão, delibera esta Câmara Municipal de Albufeira, declarar que: --  
Em Albufeira, as razões supra apontadas, além dos desequilíbrios ambientais que 
este estabelecimento seguramente irá causar, são mais que suficientes para que, 
com toda a prudência, se considera a instalação deste estabelecimento em espaço 
público, contrária ao interesse público. ----------------------------------------------------  
Transmita-se de imediato esta deliberação à CCDR Algarve, ao Ministério do Mar, 
ao Ministério do Ambiente, ao Comandante do Porto de Portimão e à Assembleia 
Municipal de Albufeira para tomar posição, querendo. -----------------------------------  
Nesta altura dos trabalhos, ausentou-se definitivamente da reunião o senhor vice- 
presidente para participar numa reunião promovida pela AMAL relacionada com o 
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. -------------------------------------  
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= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 
Dos pareceres, autos e outros elementos referidos nas deliberações que seguem, 
relativas a processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e segundo o critério deste, que 
foram rubricadas pelos senhores membros do Executivo e se destinam a arquivo na 
pasta de documentos respeitante à presente reunião. --------------------------------------  
As descrições dos pedidos que seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas 
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 32858 de 03-09-2015; 34490 de 21-09-2015 e 24856 de 
20-06-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 301/2001 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Banco Comercial Português, S.A. -----------------------------------------------  
Local da Obra: Matos de Baixo, freguesia de Paderne --------------------------------------  
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por mais 90 dias ---------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação por mais 
noventa dias. ----------------------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 27692 de 08-07-2016 -----------------------------------------  
Processo n.º: 36/2016 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Stéphane Paul Fontaine ---------------------------------------------------------  
Local da Obra: Salgados, Lote 81, Vale Rabelho, freguesia da Guia-------------------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia, piscina e muros de vedação --------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 
condicionado nos termos da informação técnica de vinte e dois de julho de dois mil 
e dezasseis, devendo o exterior ser pintado de branco. --------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 3830 de 29-01-2015 -------------------------------------------  
Processo n.º: 143/2001 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Catarino Vieira e Filhas, Lda ----------------------------------------------------  
Local da Obra: Praia dos Arrifes, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de apoio de praia com equipamento associado 
– Restaurante “A Sardinha” -------------------------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 
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tal como é requerido. ------------------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 45963 de 23-12-2014 e 36565 de 07-10-2015 ---------------  
Processo n.º: 562/1984 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Solfil – Materiais de Construção, S.A. -----------------------------------------  
Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia --------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de armazém ---------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, tendo em conta o 
parecer técnico de onze de agosto de dois mil e dezasseis e com os fundamentos 
constantes na deliberação camarária de oito de julho de dois mil e quinze. ----------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 30334 de 04-09-2014; 9817 de 17-03-2016 e 24598 de 
17-06-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 36/2014 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Estrela Fresca, Lda -------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia --------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação, construção de piscina, casa de máquinas e 
muro de vedação ------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação de licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença tal como é 
requerido, tendo em conta o parecer técnico de dez de agosto de dois mil e 
dezasseis e informação da Divisão de Obras Particulares de treze de abril de dois 
mil e dezasseis. ------------------------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 1146 de 12-01-2016 --------------------------------------------  
Processo n.º: 103/1987 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Óscar Ramos da Encarnação e António Manuel Ramos da Encarnação --------  
Local da Obra: Rua Almirante Gago Coutinho n.º 27, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um prédio -------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dez de agosto de 
dois mil e dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara 
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concorda, se prevê o indeferimento do pedido. -------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 6373 de 19-02-2015 e 6637 de 25-02-2016 -----------------  
Processo n.º: 114/2007 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Finitermas – Investimentos Imobiliários, S.A, ---------------------------------  
Local da Obra: Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por mais 36 meses para execução da obra -----  
Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 
por mais trinta e seis meses. ---------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 32790 de 02-09-2015 e 14779 de 20-04-2016 --------------  
Processo n.º: Lot 590C/1978 -----------------------------------------------------------------  
Requerente: Hersal – Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  
Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de loteamento: Alvará n.º 17/85 (Fase III) -----------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado tendo em conta o parecer técnico 
de vinte e dois de agosto de dois mil e dezasseis e por a Câmara ter intenção de 
vir a deferir a alteração do loteamento, determinar a abertura do procedimento 
de discussão pública por um período de quinze dias a efectuar nos termos do 
artigo vigésimo segundo do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e a 
notificação para pronúncia no prazo de dez dias dos proprietários dos lotes 
constantes do alvará quanto à alteração em causa. --------------------------------------   
Mais deliberou a Câmara que a notificação a todos os proprietários dos lotes do 
loteamento para pronúncia, tendo em conta o número de lotes em causa seja 
promovida por edital ao abrigo do previsto na alínea d) do número um do artigo 
centésimo décimo segundo do Código do Procedimento Administrativo. -----------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 34402 de 06-10-2014; 42549 de 02-12-2014; 17881 de 08-
05-2015; 29274 de 31-07-2015 e 1373 de 13-01-2016 -------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 457/1974 ---------------------------------------------------------------  
Requerente: Cátia Isabel Silva Antunes -----------------------------------------------------  
Local da Obra: Corcovada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará 1/2002 ------------------------------  
Retificação de deliberação -------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado tendo em conta o parecer técnico 
de dezassete de agosto de dois mil e dezasseis e por a Câmara ter intenção de 
vir a deferir a alteração do loteamento, determinar a abertura do procedimento 
de discussão pública por um período de quinze dias a efectuar nos termos do 
artigo vigésimo segundo do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e a 
notificação para pronúncia no prazo de dez dias dos proprietários dos lotes 
constantes do alvará quanto à alteração em causa. --------------------------------------  
Mais deliberou a Câmara que a notificação a todos os proprietários dos lotes do 
loteamento para pronúncia, tendo em conta o número de lotes em causa seja 
promovida por edital ao abrigo do previsto na alínea d) do número um do artigo 
centésimo décimo segundo do Código do Procedimento Administrativo. ----------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 20703 de 28-05-2015 e 23285 de 07-07-2016 --------------  
Processo n.º: Lot.º 782/1979 ---------------------------------------------------------------  
Requerente: Soimfotur – Sociedade Imobiliária e Fomento Turístico, Lda ----------------  
Local da Obra: Vale da Azinheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  
Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará 8/82---------------------------------  
Assunto retirado para que se proceda à verificação do registo dos lotes que 
constituem a caução para a execução das infraestruturas. -----------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 26175 de 28-06-2016 e 26904 de 01-07-2016 ---------------  
Processo n.º: Lot.º 504/2005 ---------------------------------------------------------------  
Requerente: Malpique Imobiliária – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda----------  
Local da Obra: Cerro do Malpique, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  
Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará 1/2011 -------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado tendo em conta o parecer técnico 
de vinte e dois de agosto de dois mil e dezasseis e por a Câmara ter intenção de 
vir a deferir a alteração do loteamento, determinar a abertura do procedimento 
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de discussão pública por um período de quinze dias a efectuar nos termos do 
artigo vigésimo segundo do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e a 
notificação para pronúncia no prazo de dez dias dos proprietários dos lotes 
constantes do alvará quanto à alteração em causa. --------------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  

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

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

= ENCERRAMENTO = 
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas 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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