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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016 

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

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

= ACTA DA REUNIÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia vinte 
de setembro 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 vice-presidente, as senhoras 
vereadoras Célia Pedroso, Marlene Silva e Ana Vidigal, e os senhores vereadores 
Rogério Neto e Sérgio Brito. ---------------------------------------------------------------  
Não participou na votação o senhor presidente pelo facto de não ter participado 
na reunião em causa. -------------------------------------------------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 

A – GENERALIDADES  
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da Tesouraria do dia vinte e um de novembro de dois mil e dezasseis, eram das quantias 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Operações Orçamentais – cinquenta e sete milhões, novecentos e setenta e seis mil, 
novecentos e vinte e quatro euros e cinco cêntimos. ----------------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, trinta mil, quatrocentos e sessenta e oito 
euros e setenta e cinco cêntimos. ------------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor:-----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 221/2016, de catorze de 
novembro, que recomenda ao Governo a divulgação dos instrumentos de contratação 
utilizados pela Administração Pública e Setor Empresarial do Estado, com recurso a 
contratos emprego-inserção, estágios, bolsas de investigação ou contratos de 
prestação de serviços; ------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 222/2016, de catorze de 
novembro, suspensão e prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Eventual 
para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas; -----------------------  
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 224/2016, de quinze de 
novembro, que recomenda ao Governo que melhore o acesso dos cidadãos às tarifas 
sociais dos serviços públicos de abastecimento de água, saneamento e resíduos; ---------   
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 225/2016, de quinze de 
novembro, que recomenda ao Governo que disponibilize o mecanismo estabelecido para 
a atribuição automática das tarifas sociais da energia às entidades competentes em 
matéria de abastecimento de água; ----------------------------------------------------------   
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 227/2016, de quinze de 
novembro, que recomenda ao Governo a adoção urgente de medidas para concretização 
do cadastro rústico em Portugal. -------------------------------------------------------------  
♦ Da Lei n.º 35/2016, de vinte e um de novembro, sexta alteração ao Decreto-Lei 
número duzentos e cinquenta e um, barra, noventa e oito, de onze de agosto, que 
regulamenta o acesso à atividade e ao mercado dos transportes em táxi, reforçando as 
medidas dissuasoras da atividade ilegal neste setor; ---------------------------------------   
♦ Da Lei n.º 36/2016, de vinte e um de novembro, que isenta de imposto sobre o 
valor acrescentado a doação de bens móveis a museus da Rede Portuguesa de Museus. --  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 
DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 
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A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de 
competências próprias ou delegadas, e pelos vereadores, no uso de competências 
delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram apresentadas e que 
ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---------------   
Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 
efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES = 
Não foram prestadas nem solicitadas quaisquer informações.---------------------------  
= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em onze de novembro corrente, através do 
qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 
Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 
disponibilização do transporte solicitado pelo Clube de Basquete de Albufeira, para 
deslocação a Ferragudo, no dia doze de novembro também corrente, para participação 
em atividade desportiva, bem como a realização do trabalho suplementar necessário 
para a realização do transporte, considerando que se destina a jovens e adultos do 
concelho e são imprescindíveis para o cumprimento do calendário desportivo oficial, 
sendo indispensável para esta câmara o bem-estar e formação desportiva destes 
jovens, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas 
famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o 
número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e 
catorze de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 
quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 
remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------    

= TRANSPORTES – CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DE ALBUFEIRA 
 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dezassete de novembro 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, 
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autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Clube Desportivo e Cultural 
de Albufeira, para deslocação a Lagos, no dia dezanove de novembro também corrente, 
para participação em atividade desportiva, bem como a realização do trabalho 
suplementar necessário para a realização do transporte, considerando que se destina a 
jovens e adultos do concelho e são imprescindíveis para o cumprimento do calendário 
desportivo oficial, sendo indispensável para esta câmara o bem-estar e formação 
desportiva destes jovens, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 
indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta 
por cento a que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número 
trinta e cinco barra dois mil e catorze de vinte de junho, e, conforme o disposto no 
número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil 
e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ---  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 
Clube, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo 
nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 
impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente em dezassete de novembro 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 nos seguintes dias: -----------------   
• Associação Recreativa de Patinagem de Albufeira, para deslocação a Almodôvar, no 
dia vinte e seis de novembro; -----------------------------------------------------------------   
• Albufeira Futsal Clube, para deslocações a Portimão, no dia vinte e seis, e a Loulé e 
a Portimão, no dia vinte e sete, todos de novembro; ----------------------------------------  
• Bellavista Desportivo Clube, para deslocações a Tavira, no dia vinte e seis, e a 
Portimão (Pedra-Mourinha), no dia vinte e sete, ambos de novembro; ----------------------   
• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Faro, Olhão e Portimão, no dia 
vinte e seis, a Faro e a Quarteira, no dia vinte e sete, e a Ferragudo, no dia trinta, 
todos de novembro; ---------------------------------------------------------------------------   
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Silves e a Portimão, no dia vinte e 
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seis, e a Estômbar, Armação de Pêra e Portimão, no dia vinte e sete, todos de 
novembro; --------------------------------------------------------------------------------------   
• Guia Futebol Clube, para deslocações a Lagoa, no dia vinte e seis, e a Loulé, no dia 
vinte e sete, ambos de novembro; ------------------------------------------------------------   
• Imortal Basket Club, para deslocações a Portimão e a Faro, no dia vinte e seis de 
novembro, a Ferragudo e a Faro, no dia vinte e sete de novembro, e a Faro, no dia um 
de dezembro; ----------------------------------------------------------------------------------   
• Imortal Desportivo Clube, para deslocações a Loulé, no dia vinte e seis, e a São 
Bartolomeu de Messines, no dia vinte e sete, ambos de novembro; -------------------------   
• Padernense Clube, para deslocação a Olhão, no dia vinte e seis de novembro. ----------  
Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das 
informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 
a atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 
estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 
indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 
sessenta por cento a que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da 
Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------   
Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 
de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 
aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 
alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 
aprovados. -------------------------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. --------------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – APEXA – PROJETO PESCADOR DE SONHOS – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em dezassete de novembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), 
do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra 
dois mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio complementar 
à APEXA – Projeto Pescador de Sonhos, na realização de duas formações, no dia 
dezoito de novembro também corrente, agora mediante a disponibilização de um 
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projetor e de um quadro branco, e, conforme o disposto no número três do artigo 
trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara 
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  

= APOIOS – APEXA – PROJETO PESCADOR DE SONHOS – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Em reunião de câmara de 15 de novembro do corrente ano, foi deliberado apoiar a 
APEXA – Projecto Pescador de Sonhos na realização de duas Formações, uma de 
Português e uma de Inglês, através da cedência da Sala de Reuniões do Município, nas 
seguintes datas e horários: -------------------------------------------------------------------  
• Novembro – Dias 25 e 30 das 19h às 22h e dias 19 e 26 das 10h às 13h (sábados); ----  
• Dezembro – Dias 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 das 19h às 22h. -------------  
Vem agora a APEXA – Projecto Pescador de Sonhos, ainda no âmbito da realização das 
Formações, solicitar a cedência de um projetor e de um quadro branco, nas datas supra 
referidas. --------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que a APEXA é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins 

lucrativos; ----------------------------------------------------------------------------------  
2. Que a intervenção da APEXA é de extrema importância para o desenvolvimento 

social local, uma vez que integra vários ateliers de ocupação e acompanhamento dos 
seus utentes, conseguindo assim, proporcionar resultados mais positivos às 
situações encaminhadas por outras entidades, nomeadamente pela Divisão de 
Educação e Ação Social desta Autarquia; ------------------------------------------------  

3. A escassez de Instituições, no nosso concelho, cuja área de intervenção seja a 
deficiência; ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Que o Projecto "Pescador de Sonhos" pertencente à 6.ª Geração do Programa 
Escolhas é um programa nacional destinado a combater a exclusão social e promover 
a capacitação de jovens em risco, promovido pela APEXA - Associação de Apoio à 
Pessoa Excepcional do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira, 
Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), IP - Delegação Regional do 
Algarve, Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), IP - Direção 
Regional do Algarve, Guarda Nacional Republicana - Destacamento Regional de 
Albufeira, Agrupamento de Escolas de Albufeira, Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Albufeira, ZIR - Associação de Intervenção Social e Formação, 
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Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), Fnac Portugal e 
Rádio Solar; --------------------------------------------------------------------------------  

5. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder um projetor e um quadro branco 
nas datas e horários supra referidos, nos termos da informação da Divisão de 
Atendimento, Informática e Modernização Administrativa; -----------------------------  

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

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a APEXA – Projecto 
Pescador de Sonhos na realização de duas Formações, através da cedência de um 
projetor e de um quadro branco, nas datas e horários supra referidos.” ------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= APOIOS – SPEA – SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES  
– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Organização Não 
Governamental de Ambiente, solicita autorização para utilização da Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal Lídia Jorge, durante o dia 26 de novembro do corrente ano, das 
10H00 às 18H00, para realização de um seminário científico com o objetivo de dar a 
conhecer alguns resultados de trabalhos de investigação que têm incidido na Lagoa dos 
Salgados. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Seminário é dirigido a cidadãos voluntários na área, técnicos de autarquias, escolas e 
outras entidades/interessados, sendo desprovido de qualquer fim lucrativo. --------------  
Mais solicita a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 
Biblioteca Municipal Lídia Jorge, nomeadamente computador portátil e datashow, bem 
como tela de projeção. ------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e horas 

solicitadas; ---------------------------------------------------------------------------------   
b) Que estão disponíveis os meios técnicos e humanos necessários à realização da 

atividade; -----------------------------------------------------------------------------------  
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c) Que o seminário é gratuito e não envolve o pagamento de horas extraordinárias; -----   
d) O evento em causa beneficia em concreto a zona da Lagoa dos Salgados, sita no 

concelho de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  
e) Que existe a disponibilidade de divulgação através de Informação por e-mail, Nota 

de Imprensa e Site de Autarquia, nos termos das informações da Divisão de 
Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural e do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Relações Internacionais, respetivamente; --------------------------  

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

g) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------  
 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o Seminário científico à Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves – SPEA, nos seguintes termos: ------------------------  
• Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, e audiovisuais no dia 
26 de novembro do corrente ano, das 10H00 às 18H00; ---------------------------------  

• Divulgação do evento através de Informação por e-mail, Nota de Imprensa e Site da 
Autarquia.” ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
= APOIOS – ARPA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE PATINAGEM DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Vem a ARPA-Associação Recreativa de Patinagem de Albufeira, através do e-mail 
anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio na divulgação da I 
Gala de Solidariedade, a realizar a 3 de Dezembro, através da possibilidade de 
afixação de 1 faixa na estrutura junto aos Bombeiros, de 25 de Novembro a 3 de 
Dezembro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que existe a possibilidade de afixação de uma faixa, frente aos Bombeiros de 25 de 

Novembro até 5 de Dezembro, de acordo com a informação do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais; -----------------------------  

2) Que a cedência de espaço na estrutura junto aos Bombeiros a outras entidades não 
condiciona a normal utilização e/ou ocupação deste equipamento pela Câmara 
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Municipal, ou seja, todas as cedências poderão ser canceladas e/ou 
temporariamente suspensas, caso se verifique a necessidade premente de entrada 
de uma campanha/iniciativa/evento da própria autarquia; -------------------------------  

3) Que nos termos do parecer jurídico, a pretensão da ARPA-Associação Recreativa de 
Patinagem de Albufeira, ao abrigo do n.º 5, art.º 5.º do Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Albufeira, tem isenção total da taxa aplicável; ------  

4) O disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, confere competência à Câmara Municipal para deliberar sobre as formas 
de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 
execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o Município, bem 
como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; ---------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a ARPA-Associação 
Recreativa de Patinagem de Albufeira na divulgação da I Gala de Solidariedade a 
realizar a 3 de Dezembro, através da possibilidade de afixação de 1 faixa na estrutura 
junto aos Bombeiros, com isenção total da taxa aplicável, de 25 de Novembro a 3 de 
Dezembro do corrente ano.” ------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= APOIOS – CEDÊNCIAS DE COMBUSTÍVEL AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 
DESPORTIVAS DO CONCELHO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 – 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 01/10/2016 a 31/10/2016, de acordo com a deliberação de 
Câmara, datada de 26/08/2015. -------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubes 

Cedência de Combustível ao abrigo da 
Deliberação de Câmara 26/08/2015 
Período de 01/10/2016 a 31/10/2016 

Gasóleo 
Rodoviário a 

granel (Bomba) 

Gasóleo Rodoviário 
c/ cartão 

Electrónico 

Entrega do Cartão 
dentro/fora do 

prazo 
Total 

Clube Desp. Areias S. João 242 94,78 Dentro do Prazo 362,80 
Imotal Basket Clube 45 45 Dentro do Prazo 104,91 
Albufeira Surf Clube 272 15 Dentro do Prazo 319,68 

Clube de Pesca N.D. Albufeira 196 89,27 Dentro do Prazo 327,79 
Guia Futebol Clube 247 - - - - - - - - - - - - - - - 273,55 

Judo Clube Albufeira 60 - - - - - - - - - - - - - - - 66,45 
Futebol Clube Ferreiras 91 - - - - - - - - - - - - - - - 100,78 
Albufeira Futsal Clube 190,10 - - - - - - - -- - - - - - - 210,53 
Karaté Clube Albufeira 58 - - - - - - - - - - - - - - - 64,23 

TOTAL GERAL 1.401,10 lt 244,05 lt - - - - - - - - €1.830,72 
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Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= AUDITÓRIO MUNICIPAL – AMECA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL E DE EVENTOS 

CULTURAIS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Através de documentação que se anexa à presente proposta vem a AMECA solicitar a 
cedência do Auditório Municipal, no dia 26 de novembro, para a realização de um 
espectáculo de música tradicional portuguesa sob o título “O Entretenga convida …”, 
nos seguintes horários: 16H00 às 18H30; 21H00 às 24H00. --------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  
b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstanciam como eixos estratégicos para o desenvolvimento turístico e 
cultural do concelho e da região; ----------------------------------------------------------  

c) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e o empenho 
em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 
do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

d) Que a entidade requerente é uma associação sem fins lucrativos, da área do 
concelho, que tem como objeto o desenvolvimento artístico e cultural, entre outros; -  

e) Que o apoio do município à realização de eventos desta natureza garante e viabiliza 
a prossecução da missão e objetivos das associações concelhias; -----------------------  

f) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horários; -----------------------------  
g) Que o pedido de cedência tem enquadramento no disposto no ponto 1 do art.º 2.º do 

regulamento anteriormente aludido “O Município de Albufeira reserva-se o direito 
de ceder o AMA, gratuitamente, a terceiros para a realização de actividades que 
considere de interesse público, sem receita de bilheteira, nomeadamente, quando 
promovidas por escolas do concelho, instituições de beneficência e associações sem 
fins lucrativos da área do concelho. ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 
de Albufeira à AMECA, no dia e horários acima referidos, nos seguintes termos: --------  
1. Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, com enquadramento no 

disposto no ponto 1 do art.º 2.º do Regulamento de Utilização do A.M.A; --------------  
2. A cedência gratuita do A.M.A. não isenta a entidade requerente do rigoroso 
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cumprimento do preceituado em Regulamento, com particular destaque para o artigo 
7.º - Responsabilidade e outros encargos das entidades a quem seja cedido o 
Auditório; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Rigoroso cumprimento dos horários previstos; -------------------------------------------  
4. Cedência dos meios humanos e técnicos, conforme as disponibilidades do Município.” -  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – ESCOLA 
BÁSICA E SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
O Agrupamento de Escolas de Albufeira – Escola Básica e Secundária de Albufeira vem 
solicitar a formalização de um protocolo para uma aluna/estagiária, Irene Ramos Silva, 
proporcionar uma experiência de formação vocacional em contexto de trabalho, na área 
de cozinha, a iniciar assim que esteja autorizado, e término em 7 de junho de 2017, às 
quartas-feiras. --------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que o protocolo em apreço se destina à integração da aluna Irene Ramos Silva, e 

tem como objetivo proporcionar à aluna/estagiária, uma experiência de formação 
vocacional em contexto de trabalho para a sua futura inserção no meio sócio laboral, 
através da definição e consolidação de interesses vocacionais e aquisição de 
conhecimentos de ordem prática, sobre Cozinha; ----------------------------------------  

2. O interesse e disponibilidade manifestados pela Chefe de Divisão da DEAS – Divisão 
de Educação e Ação Social, Dra. Manuela Lima; ------------------------------------------  

3. Que o estágio deverá iniciar assim que esteja autorizado e irá decorrer até 7 de 
junho de 2017, às quartas-feiras, em horário a definir pela DEAS, podendo ser 
alterado sempre que se considere oportuno; ---------------------------------------------  

4. Que o estágio não é remunerado, e o estagiário estará abrangido pelo seguro 
escolar, pelo que não acarreta quaisquer custos para o Município; ----------------------  

5. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, confere a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; ----------------  

6. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  
Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo entre o 
Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Albufeira – Escola Básica e 
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Secundária de Albufeira, nos termos da minuta do protocolo que se anexa.” --------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= PROTOCOLOS – APPA – ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE PESCA DE 
ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Através de documentação anexa à presente proposta, A APPA – Associação de 
Profissionais de Pesca de Albufeira, solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de 
uma comparticipação financeira, para o ano de 2016, que viabilize o desenvolvimento 
das actividades da Associação. ---------------------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. A atividade piscatória é uma das mais antigas atividades do Município de Albufeira;--  
2. A pesca representa uma atividade económica considerável, não só do ponto de vista 

mercantil, como igualmente do ponto de vista turístico; ---------------------------------  
3. A “Associação” tem por objetivo congregar todos os Pescadores Profissionais do 

Concelho de Albufeira, com o objetivo de obter um forte elo que os una a todos, em 
prol dos seus interesses comuns de cariz económico, social e cultural; -----------------  

4. A “Associação” constitui uma voz ativa, que permite reivindicar e participar em 
ações que, diretamente ou indiretamente tenham a ver com a atividade piscatória; ---  

5. A “Associação” pretende, através das suas atividades, preservar a história cultural, 
os costumes e tradições ligadas às raízes da terra. Homenagear e valorizar a 
comunidade piscatória pelo seu papel importante e fundamental na construção, 
desenvolvimento e crescimento de Albufeira; --------------------------------------------  

6. A “Associação” desenvolve um leque de iniciativas, que têm por objetivo a 
valorização da atividade dos profissionais de pesca e o reconhecimento formal e 
acreditado do importante papel que a Associação desempenha, na sua representação 
da comunidade piscatória do Concelho de Albufeira; ------------------------------------   

7. A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 
competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 
legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 
Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------  

8. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------  
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Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------   
A digníssima Câmara delibere aprovar a outorga da minuta de protocolo, a celebrar 
entre o Município de Albufeira e a APPA – Associação de Profissionais de Pesca de 
Albufeira, anexa à presente proposta.” ------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, entre 
outras, a atribuição de uma comparticipação financeira no montante de dez mil euros. ---  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= PROTOCOLOS – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCECIONAL 

DO ALGARVE - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem a APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, através do 
ofício anexo, solicitar a esta Câmara Municipal, através do pedido anexo à presente, 
remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio financeiro para o ano de 2016. ---------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que a APEXA é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins 

lucrativos; ----------------------------------------------------------------------------------  
2) Que a intervenção da APEXA é de extrema importância para o desenvolvimento 

social local, uma vez que integra vários ateliers de ocupação e acompanhamento dos 
seus utentes, conseguindo assim, proporcionar resultados mais positivos às 
situações encaminhadas por outras entidades, nomeadamente pela Divisão de 
Educação e Ação Social desta Autarquia; -------------------------------------------------  

3) A escassez de Instituições, no nosso concelho, cuja área de intervenção seja a 
deficiência; ---------------------------------------------------------------------------------  

4) Que este apoio se reveste de interesse de carácter social para o Município; ----------  
5) Que o disposto na alínea d) da cláusula 1.º da Adenda ao Protocolo de Colaboração, 

firmada em 9 de março de 2005, compete a esta Edilidade: “Atribuir à Segunda 
Contratante apoio financeiro a definir em função do projecto e por deliberação da 
Câmara Municipal.”; ------------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a APEXA - Associação 
de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros), no âmbito do 
Protocolo existente.” -------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= MERCADO DE NATAL EM ALBUFEIRA 2016 – NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

E FICHA DE INSCRIÇÃO – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, do seguinte teor: ------   
“No âmbito da quadra que se aproxima e reconhecendo a necessidade de dar palco a 
muitos produtores e artesãos locais que não conseguem escoar a sua produção 
diretamente e que têm no Festival Al-Buhera o seu único ponto de venda durante o ano, 
é nossa intenção realizar um Mercado de Natal em Albufeira no EMA, entre os dias 8 e 
11 de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------  
É intenção dirigir convite às IPSS do Concelho para marcarem presença e aos clubes e 
associações para a dinamização do local durante a sua realização. -------------------------  
Assim, proponho que: --------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------------------  
• Aprovar as Normas de Funcionamento do Mercado de Natal em Albufeira 2016 e 

respetiva ficha de inscrição” --------------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar das normas de funcionamento e da ficha de 
inscrição nela referidas, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos 
quais fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= IMÓVEIS – AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO RÚSTICO PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DA “QUINTA PEDAGÓGICA” - CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA  

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, do seguinte teor: ------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) Em cumprimento de deliberações camarárias, proferidas em 18 de maio e 15 de 
junho de 2016, em 22 de junho do mesmo ano, este Município de Albufeira adquiriu, por 
escritura pública, a propriedade referente a um prédio misto, situado na Ataboeira, 
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freguesia de Albufeira e Olhos de Água, destinado à implementação da "Quinta 
Pedagógica"; -----------------------------------------------------------------------------------  
b) Para a concretização daquele projecto camarário, nomeadamente, atento na 
amplitude do mesmo, vislumbra-se necessário proceder à aquisição de um outro prédio, 
contíguo àquele; -------------------------------------------------------------------------------  
c) Atento naquele circunstancialismo, o Edil signatário encetou diligências junto do 
proprietário do prédio rústico situado no concelho de Albufeira, freguesia de Albufeira 
e Olhos de Água, com a área de 25.440 m2, inscrito na respectiva matriz sob o número 
38 da Secção "S", descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira, sob o 
número 12581/011128; tendentes à aquisição daquele imóvel; ------------------------------  
d) Em 22 de outubro de 2016, o Edil signatário e o proprietário daquele prédio 
assinaram o documento que se anexa como Doc. 1, nos termos do qual ambos firmaram 
uma proposta de venda do imóvel, ao Município de Albufeira, pelo preço de Euros 
115.000,00 (cento e quinze mil euros), tendo o alienante manifestado alguma abertura 
de negociação quanto àquele montante; ------------------------------------------------------  
e) Em face do que o Edil signatário solicitou, aos competentes Serviços camarários, a 
realização de uma avaliação pericial acerca do valor de mercado do prédio, tendente a 
apresentar uma contra-proposta junto do proprietário; ------------------------------------  
f) Subsequentemente, este Edil apresentou uma proposta de aquisição do imóvel pelo 
valor de Euros 100.000,00 (cem mil euros), a qual foi aceite pelo proprietário do prédio 
rústico em causa; valor que se encontra justificado dentro dos limites decorrentes da 
avaliação feita pelo avaliador camarário; -----------------------------------------------------  
g) Por forma a assegurar a subsistência intenção de celebrar aquele negócio jurídico e, 
bem assim, a manutenção das condições contratuais já negociadas, afigurou-se 
necessário, de imediato e sem mais delongas, assinar o contrato-promessa de compra e 
venda daquele prédio, que se anexa como Doc. 2, datado de quinze de novembro de 
2016; -------------------------------------------------------------------------------------------  
h) Constitui competência material da Câmara Municipal “adquirir (…) bens imoveis de 
valor até 1000 vezes a RMMG”, ex vi do disposto no art.º 33.º n.º 1 alínea g) da lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro; ----------------------------------------------------------------  
i) Consta do mesmo diploma legal, no seu art.º 35 n.º 3 que “em circunstâncias 
excepcionais e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 
extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer actos da 
competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião 
realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade”; -----------------------------------  
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j) Fez-se exarar, no contrato-promessa de compra e venda assinado no dia de ontem, a 
condição resolutiva seguinte: "O presente contrato-promessa de compra e venda será 
sujeito a ratificação da câmara Municipal de Albufeira, na sua próxima reunião de 22 
de novembro de 2016, encontrando-se a respectiva produção de efeitos condicionada 
àquela deliberação” (cfr. Cláusula quarta daquele); ------------------------------------------  
Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: --------------------------------------  
1) ratificar todo o conteúdo do Contrato-Promessa de Compra e Venda assinado entre 
o Município de Albufeira e Valter Manuel Rodrigues Mascaranhas, em 15 de novembro 
de 2016, que se anexa como Doc. 2; ----------------------------------------------------------  
2) Em consequência, adquirir, para a implementação da “Quinta Pedagógica”, o prédio 
rústico situado no concelho de Albufeira, freguesia de Albufeira e olhos de Água, com 
a área de 25.440m2, de natureza rústica, inscrito na respectiva matriz sob o número 
38 da Secção "S", descrito na conservatória do Registo predial de Albufeira sob o 
número 12581/011128, pelo preço de Euros 100.000,00 (cem mil euros). ------------------  
3) Subsequentemente, autorizar a formalização do negócio jurídico, mediante a 
outorga da respectiva escritura pública de compra e venda;” -------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar do contrato-promessa de compra e venda nela 
referido, documento que se dá por integralmente transcritos e do qual fica uma cópia 
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= IMÓVEIS – MINUTA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO 
ACERVO DE BENS IMÓVEIS QUE INTEGRAM A MASSA FALIDA DA FACEAL  

- FÁBRICA DE CERÂMICA DO ALGARVE, S.A., EM MEM MONIZ  
- PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, do seguinte teor: ------   
”Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
1) Município de Albufeira outorgou, em 26 de junho de 2009, com a Massa Falida da 
"Faceal - Fábrica de Cerâmica do Algarve, S.A.”,  um contrato- promessa de compra e 
venda, nos termos do qual se comprometeu a adquirir os (vinte e seis) bens imóveis que 
integram todo o património imobiliário daquela empresa já declarada insolvente; ---------  
2) Os imóveis a adquirir pelo Município são os que se encontram devidamente 
discriminados no mencionado negócio jurídico - contrato-promessa - de que se junta 
cópia como Doc. 1; -----------------------------------------------------------------------------  
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3) Ficou, então, fixado, com a assinatura daquele contrato-promessa, que o preço 
global da aquisição dos vinte e oito prédios seria de Euros 3.572.200,00 (três milhões, 
quinhentos e setenta e dois mil e duzentos euros); ------------------------------------------  
4) Na data da assinatura daquele contrato, o Município de Albufeira liquidou ao 
promitente-vendedor (Massa Falida da Faceal), a título de sinal e como principio de  
pagamento a quantia de Euros 893.050.00 (oitocentos e noventa e três mil e cinquenta 
euros), correspondente a 25% do valor total da aquisição); ---------------------------------  
5) De harmonia com o constante do número 2 da cláusula 3.ª do Contrato-Promessa 
aludido, a restante quantia (devida pela aquisição dos imóveis), no valor de Euros 
2.679.150,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta euros) 
deveria ser paga, pelo Município de Albufeira (promitente-comprador) à "Faceal" 
(promitente-vendedora), no acto da escritura de compra e venda, a qual será realizada 
em data a combinar por ambas as partes, num período maximo de sessenta dias após a 
assinatura daquele contrato-promessa; ------------------------------------------------------  
6) Todavia, pouco tempo após a assinatura do mencionado contrato-promessa, o 
Município de Albufeira - na esteira de um cenário generalizado de crise nacional 
debateu-se com uma conjuntura económica e financeira de grande contenção e 
restrição orçamental; -------------------------------------------------------------------------  
7) Donde resultou que o Município de Albufeira ficou impossibilitado de outorgar a 
escritura de compra e venda dos imóveis, nos estritos prazos que constavam do 
contrato-promessa; ---------------------------------------------------------------------------  
8) Após a tomada de posse do Edil signatário, encetaram-se diligências e negociações, 
junto do Senhor Administrador de Insolvência da Massa Falida da "Faceal", no sentido 
de se obter um Acordo para a conclusão do negócio jurídico de aquisição dos prédios 
em causa; --------------------------------------------------------------------------------------   
9) Em reunião havida entre o Edil signatário e o mencionado Administrador de 
Insolvência, acordou-se solicitar uma avaliação pericial sobre o valor dos imóveis em 
causa; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
10) Face ao constante naqueles Relatórios Periciais - os quais apontavam para um valor 
de mercado dos bens imóveis consideravelmente inferior ao preço acordado aquando da 
outorga do contrato-promessa melhor referenciado em 1) supra - o Edil signatário 
propõs ao Senhor Administrador de Insolvência da empresa vendedora que se 
ponderasse acerca de uma eventual redução do preço global da venda dos prédios;------ 
11) No passado dia 22 de junho do corrente ano, na Comarca de Faro, Instância Central, 
Seção de Comércio, situada em Olhão realizou-se Assembleia de Credores da empresa 
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insolvente, tendo o Município de Albufeira sido representado, naquela diligência, pelo 
Edil signatário;-------------------------------------------------------------------------------- 
12) Foi, então, aprovado, pela maioria dos credores presentes, com apenas uma 
abstenção, aceitar reduzir o valor do preço global da venda, constante do contrato-
promessa; pelo que o mesmo ficou fixado em Euros 2.014.000,00 (dois milhões, e 
catorze mil euros); ---------------------------------------------------------------------------- 
13) Mais ficou deliberado que, descontado o montante já liquidado, a título de sinal, o 
remanescente do preço do imóvel, deverá ser integralmente pago no dia da outorga da 
escritura pública de compra e venda, a qual terá que ser outorgada até ao final do 
corrente ano de 2016;------------------------------------------------------------------------ 
14) O exposto foi submetido a apreciação da Digníssima Câmara Municipal de 
Albufeira, na reunião de 29 de junho de 2016, tendo sido deliberado: *Mandar 
prosseguir com o procedimento de aquisição do acervo de bens imóveis, sitos em Mem 
Moniz, Paderne, que integram a massa falida da "Faceal", melhor descritos no contrato-
promessa referenciado em 1) supro, outorgado em 26/06/2009; *aprovar a minuta de 
Aditamento ao Contrato-Promessa (do qual consta a formalização da redução do valor 
da compra e venda); *solicitar autorização à Digníssima Assembleia Municipal de 
Albufeira para adquirir aqueles bens imóveis, pelo preço reduzido pelos credores da 
vendedora, a saber, Euros 2.014.000,00 (dois milhões e catorze mil euros), subtraído o 
valor já pago a título de sinal e antecipação de pagamento (no montante de Euros 
893.050,00 (oitocentos e noventa e três mil e cinquenta euros); ex vi do preceituado no 
art.º 25.º, n.º 1 alínea i) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; pelo que falta pagar, no 
acto da outorga da escritura pública de compra e venda, o valor de Euros 1.120.950,00; 
*solicitar, igualmente, àquele órgão deliberativo colegial municipal autorização para que 
aquela venda se concretize até ao final do corrente ano de 2016;------------------------- 
15) O assunto foi, então, submetido a apreciação da Digna Assembleia Municipal de 
Albufeira, na sessão decorrida em 28 de julho de 2016, tendo sido deliberado conceder 
autorização para a aquisição daqueles imóveis, pelo mencionado preço; ------------------- 
16) Em cumprimento daquelas deliberações, encetaram-se de imediato, diligencias, 
tendentes à celebração da escritura de compra e venda em causa;------------------------ 
17) Sucedeu, porém, que, obtida a certidão judicial da acta da assembleia de credores 
(na qual foi decidida a redução do valor da aquisição), necessária para instruir o 
processo de elaboração da minuta da escritura pública, constatou-se que foi exarado 
naquele documento que o valor da negociação ascendia a Euros 2.014.800,00 (dois 
milhões, catorze mil e oitocentos euros), ou seja, mais Euros 800,00 (oitocentos euros) 
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do que o valor que fizemos constar da proposta aprovada em reuniões da Câmara e 
Assembleia  Municipal;------------------------------------------------------------------------ 
18)Tratando-se, portanto, de uma mera imprecisão ou lapso de comunicação ou audição, 
deliberou a Câmara Municipal de Albufeira, em 31 de outubro de 2016, solicitar à 
Digníssima Assembleia Municipal de Albufeira que mantenha a autorização já 
concedida, na sessão de 28 de julho último, para adquirir o acervo de bens imóveis 
propriedade da massa falida da "Faceal - Fábrica de Cerâmica do Algarve, S.A.", sitos 
em Mem Moniz, Paderne, pelo preço de Euros 2.014.800,00 (dois milhões, catorze mil e 
oitocentos euros), ou seja, mais oitocentos euros do que o valor já autorizado; 
subtraído o valor já pago a título de sinal e antecipação de pagamento, no montante de 
Euros 893.050,00 (oitocentos e noventa e três mil e cinquenta euros); pelo que falta 
pagar, no acto da outorga da escritura pública de compra e venda, o valor de Euros 
1.121.750,00;---------------------------------------------------------------------------------- 
19) O assunto em causa encontra-se agendado para a próxima Assembleia Municipal de 
Albufeira, que decorrerá no próximo dia 29 de novembro; pelo que, caso aquele órgão 
deliberativo colegial municipal conceda a referenciada autorização, encontrar-se-ão 
reunidas todas as condições para a imediata celebração da escritura de compra e venda 
dos imóveis (obtido que seja o necessário e prévio visto do Tribunal de Contas);-------- 
20)Instruído o processo junto do Cartório Notarial de Albufeira, para aquele efeito 
foi-nos facultada a minuta da escritura de compra e venda do acervo de bens imóveis 
propriedade da massa falida da "Faceal" (Doc.2);------------------------------------------- 
21) Os prédios a adquirir, pelo Município de Albufeira, caso aquela escritura pública 
venha a ser outorgada, são os que se encontram devidamente discriminados no já supra 
mencionado contrato-promessa (Doc. 1), com as ressalvas seguintes, decorrentes da 
análise e preparação do assunto, realizada pela Senhora Notária, adveniente do que 
resulta da descrição predial e matricial daqueles:----------------------------------------- 
* o prédio discriminado no contrato-promessa, ponto 18 - a saber, prédio rústico, com a 
área de 27.040 m2, inscrito na matriz sob o artigo 76 da secção AC da freguesia de 
Paderne, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o número 2087 
- o Município adquirirá, não a totalidade do mesmo, mas os seis sete avos daquele que 
se encontram registados a favor da Insolvente e alienante; sendo que o remanescente - 
um sete avos - se encontra omisso na descrição predial e, portanto, não será adquirido;- 
* o prédio discriminado no contrato-promessa, ponto 25 - a saber, prédio misto, com a 
área de 6.000 m2, inscrito nas respectivas matrizes, a parte rústica sob o artigo 78 da 
secção AC e a parte urbana sob o artigo 1050 e descrito na Conservatória do Registo 
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Predial de Albufeira sob o número 4537 - constará da escritura pública como aquisição 
de prédio misto, composto por cultura arvense e terreno para construção (uma vez que 
se suprime a alusão, constante do contrato-promessa, a edifício destinado a habitação, 
dependência e quintal, porquanto foram demolidos); ----------------------------------------  
*o prédio discriminado no contrato-promessa, ponto 26 - a saber, prédio misto, com a 
área de 6.000 m2, inscrito nas respectivas matrizes, a parte rústica sob o artigo 79 da 
secção AC e a parte urbana sob o artigo 1151 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Albufeira sob o número 4538 - constará da escritura pública como aquisição 
de prédio misto, composto por cultura arvense e terreno para construção (uma vez que 
se suprime a alusão, constante do contrato-promessa, a edifício destinado a habitação 
e dependência que serve de cavalariça, porquanto foram demolidos); ----------------------  
Propõe-se que a Digna Câmara Municipal de Albufeira delibere: ---------------------------  
a) Solicitar à Digníssima Assembleia Municipal de Albufeira que, na sequência da 
autorização já concedida na sessão de 28 de julho último, aprove a minuta da escritura 
pública de compra e venda que se anexa como Doc. 2 (ex vi do disposto no art.º 25.º n.º 
1 alínea i) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); ------------------------------------------  
b) Remeter a minuta da escritura pública de compra e venda em causa para prévio visto 
do Tribunal de Contas.” -----------------------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da escritura pública de compra e venda nela 
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância que a aquisição do 
acervo de bens imóveis que integram a massa falida da Faceal – Fábrica de 
Cerâmica do Algarve, S.A., em Mem Moniz – Paderne, seja feita com as ressalvas 
indicadas no ponto vigésimo primeiro da proposta, solicitando-se à Digníssima 
Assembleia Municipal a respetiva aprovação. ---------------------------------------------  
Mais foi deliberado aprovar a respetiva minuta da escritura pública de compra e 
venda, condicionada à aprovação por parte da Digníssima Assembleia Municipal, da 
manutenção da autorização concedida em sessão de vinte e oito de julho último, ou 
seja, com mais oitocentos euros do que o valor já autorizado, subtraído o valor já 
pago a título de sinal e antecipação de pagamento, no montante de oitocentos e 
noventa e três mil e cinquenta Euros, pelo que falta pagar, no ato da outorga da 
escritura pública de compra e venda, o valor de um milhão, cento e vinte e um mil, 
setecentos e cinquenta Euros. --------------------------------------------------------------  
Foi ainda deliberado remeter a minuta da escritura pública de compra e venda em 
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causa para deliberação da Digníssima Assembleia Municipal e, na sequência, para 
prévio visto do Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------  
= DIREITO DE PREFERÊNCIA - PRÉDIO URBANO, SITO NA CORREEIRA, EM 

ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dezasseis de novembro corrente, 
através do qual determinou informar o requerente Casa Pronta – Conservatória do 
Registo Predial de Silves, de que esta edilidade não pretende exercer o direito de 
preferência sobre o prédio urbano, sito na Correeira, Rua Leonardo Coimbra, lote 4, 
freguesia de Albufeira e Olhos de Água e concelho de Albufeira, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o artigo número 13973 e inscrito na respetiva 
matriz predial sob o artigo 23753, e, conforme o disposto no número três do artigo 
trigésimo quinto do Anexo I da lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 
setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela Câmara Municipal. -------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Centro de Ciência Viva 
do Algarve, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------  
= CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

PARA O ANO 2016 – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, do seguinte teor: ------   
”Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) O Centro de Ciência Viva do Algarve é uma associação sem fins lucrativos que tem 
como objecto social, nomeadamente, “o exercício da divulgação científica e tecnológica, 
mediante a promoção de acções de desenvolvimento de cultura científica e tecnológica, 
junto da população e, em especial, da comunidade juvenil; ----------------------------------  
b) Para prossecução destes objectivos societários, o Centro de Ciência Viva do Algarve 
promove, de entre outras actividades, uma exposição permanente e temática, com 
módulos de ciência e tecnologia, exposições temporárias e outras actividades; possui 
uma mediateca e um centro de acesso gratuito à internet; ---------------------------------  
c) O Município de Albufeira reconhece que as actividades e os objectivos prosseguidos 
pelo Centro se revestem de inquestionável e primordial interesse para a respectiva 
esfera de jurisdição; --------------------------------------------------------------------------  
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d) Considera o Edil signatário que as entidades e associações que prosseguem aqueles 
fins e objectivos merecem, de forma inquestionável, o apoio e a colaboração desta 
Autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------  
e) O Centro de Ciência Viva do Algarve debate-se com uma indesejável escassez de 
meios económicos e financeiros; imprescindível para assegurar a manutenção da 
realização daquelas actividades e iniciativas; ------------------------------------------------  
f) O Centro de Ciência Viva do Algarve solicitou, por conseguinte, o apoio e a 
contribuição desta Autarquia, que figura como Associada daquele, no sentido da 
atribuição de uma comparticipação financeira, destinada a apoiar a realização de 
diversas iniciativas; ---------------------------------------------------------------------------  
g) Por outro lado, este executivo pretende continuar a primar por contribuir para o 
desenvolvimento cultural, intelectual, didáctico, recreativo e lúdico dos seus munícipes, 
assim como por aspirar promover a cultura científica e tecnológica junto dos mesmos, 
em particular, dos mais jovens; ---------------------------------------------------------------  
h) Pretende, assim, este executivo em funções promover a realização de acções de 
formação científica junto de escolas do ensino básico e, bem assim, actividades de 
divulgação científica junto dos alunos, como sejam, o formular de questões, a 
experimentação com cuidado, o observar com atenção e a validação das conclusões 
alcançadas; ------------------------------------------------------------------------------------  
i) O Centro dispõe de meios humanos necessários ao desenvolvimento de actividades 
de divulgação científica e vê com interesse o incremento da colaboração entre o Centro 
e este Município de Albufeira; ---------------------------------------------------------------  
j) Conforme veiculado pela Senhora Directora daquele Centro, no decurso do corrente 
ano de 2016, visitaram já aquele equipamento 640 crianças do concelho de Albufeira 
(sendo que no ano anterior, aquele foi visitado por 526); encontrando-se já agendadas 
mais 7 visitas de cerca de 30 crianças cada até ao final do ano de 2016 e 19 visitas 
para o ano de 2017 (cfr. Documento que se anexa); -----------------------------------------  
k) Foi, igualmente, veiculado por aquela Senhora Directora que, até junho de 2016, o 
Centro de Ciência Viva do Algarve realizou actividades e exposições no concelho de 
Albufeira (Semana da Ciência. Opto.eu. Astronomia) totalizando um número de 
participantes de cerca de 2190; número a que acresce os participantes das actividades 
da Ciência Viva no Verão (contra 1708 de participantes, em todo o ano de 2015): --------  
l) Dispõe o art.º 33.º n.º 1, respectivamente, alíneas o) e r) da Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro que "compete à câmara municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à execução de 
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obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação 
e defesa dos direitos dos cidadãos, assim como "colaborar no apoio a programas e 
projectos de interesse municipal, em parceria com entidades de administração 
central"; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  
Apoiar economicamente a execução das actividades e iniciativas desenvolvidas pelo 
Centro de Ciência Viva do Algarve, no âmbito da promoção e divulgação científica e 
tecnológica, junto das escolas do concelho, mediante a atribuição de uma 
comparticipação financeira de Euros 10.000,00 (dez mil euros) para o corrente ano de 
2016.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016/2019 – QUINTA REVISÃO DO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADES MAIS RELEVANTES  

– PROPOSTA = 
Foi apresentada a proposta da quinta revisão do Plano Plurianual de Investimentos e 
Atividades Mais Relevantes para o ano corrente, uma cópia da qual fica arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------  

= ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 – QUINTA REVISÃO – PROPOSTA = 
Foi apresentada a proposta da quinta revisão do orçamento do município para o ano dois 
mil e dezasseis, que importa, tanto em reforços como em anulações, na quantia de 
trezentos e oitenta mil, novecentos e oitenta euros, documento do qual fica um 
exemplar arquivado na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------  

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE LOJAS LOCALIZADAS NO MERCADO 

MUNICIPAL DE AREIAS DE SÃO JOÃO, EM ALBUFEIRA – APROVAÇÃO DAS 
PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para 
elaboração de proposta corrigida. ----------------------------------------------------------  

= RECURSOS HUMANOS – MOBILIDADE INTERNA NA MODALIDADE 
INTERCARREIRAS, NA CARREIRA TÉCNICA SUPERIOR, ÁREA DE ATIVIDADE 

DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO – DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um despacho proferido 
pelo senhor presidente, em três de outubro último, através do qual, invocando o 
previsto no números dois a quatro do artigo centésimo quinquagésimo terceiro, do 
Anexo da Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho, 
conjugado com o número três do artigo trigésimo oitavo da LOE dois mil e quinze, 
aplicável por força do disposto no artigo décimo oitavo da Lei número sete, hifen, A, 
barra, dois mil e dezasseis, de trinta de março (LOE dois mil e dezasseis), determinou 
a mobilidade intercarreiras da trabalhadora Vanda Sofia Falcão Prazeres, para a 
carreira técnica superior, área de atividade de biblioteca e documentação, com efeitos 
à data do presente despacho. ----------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.  
– PAGAMENTO DE DIVIDENDOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Financeira, foi apresentada uma 
informação do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  
“No âmbito da obtenção de rendimentos relativos a dividendos da empresa ALGAR, 
S.A., referentes ao ano de 2015, foi tomado conhecimento da obtenção de rendimento 
bruto relativo a dividendos no montante de € 14.598,28, em reunião da Assembleia 
Geral realizada no dia 22/03/2016. ----------------------------------------------------------  
Vem agora a empresa, ALGAR, S.A. através da sua carta ref.ª S00452-201604-DAF 
datada de 29/04/2016, informar que tem para pagamento o montante de € 11.532,64 
correspondente à regularização dos dividendos atribuídos ao Município de Albufeira, 
referentes ao exercício de 2015. ------------------------------------------------------------  
O valor dos dividendos a distribuir pelo acionista Município de Albufeira é de € 
14.598,28. Retirando a esse valor o IRC (21%), que ficou retido, obteremos um 
rendimento líquido de € 11.532,64. -----------------------------------------------------------  
Para tomada de conhecimento, sugere-se que o assunto seja apresentado em reunião de 
Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA DE 

MARIA DE LURDES FERNANDES PAES AMORIM – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Em suma: reanalisado o processo e verificando-se que não existem novos elementos 
nem alteração referente à situação socioeconómica do agregado familiar, sugere-se que 
a digníssima Câmara Municipal delibere indeferir a candidatura n.º 67/2016 de Maria 
de Lurdes Paes Amorim.” ----------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerando as razões invocadas e o teor da 
informação, indeferir a atribuição do subsídio de arrendamento à candidatura 
número 67/2016, de Maria de Lurdes Fernandes Paes Amorim. ------------------------  
= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA= 
Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor vice-presidente, a dezasseis de 
novembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo 
trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 
setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização de transportes 
solicitados pelos Agrupamentos de Escolas Albufeira, para efetuar visitas de 
estudo/deslocações, durante o mês de dezembro próximo. ---------------------------------   
A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante o mês 
suprarreferido pelas entidades mencionadas, documento que se dá por integralmente 
transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= TRANSPORTES ESCOLARES – ESCOLA BÁSICA E INTEGRADA COM JI DE 
PADERNE – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor vice-presidente, a dezasseis de 
novembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo 
trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 
setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização do transporte 
solicitado pela Escola Básica e Integrada com JI de Paderne, para deslocação de trinta 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 
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e um elementos (alunos e professores), a Lisboa, no dia trinta de novembro também 
corrente, no âmbito de uma visita de estudo. ------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 
= PROCESSO 185/10.8 BELLE-A - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ – INFORMAÇÕES = 
Relacionadas com este assunto foram apresentadas várias informações e despachos 
ínsitos nas distribuições SGDCMA/2015/38212 e SGDCMA/2015/41590, 
SGDCMA/2015/56401 e SGDCMA/2015/66625, cujas cópias das distribuições 
detalhadas ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “PINTURA E SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA NA E.B. 1 DOS CALIÇOS”  

– AUTO DE CONSIGNAÇÃO = 
Relativamente a esta empreitada, adjudicada em nove de agosto último à empesa 
Aplitinta – Protecção e Revestimentos de Betão, Limitada, foi apresentado o auto de 
consignação da obra, datado de treze de outubro último, pelo qual se constata a não 
existência de modificações em relação aos elementos da solução da obra, tendo sido 
dada posse ao empreiteiro dos terrenos circundantes aos limites da implantação dos 
trabalhos que constituem a empreitada e tendo sido declarado pelo representante do 
empreiteiro adjudicatário que aceitava e reconhecia como totalmente exatos os 
elementos que lhe foram entregues, pelos quais se podia proceder à execução da 
empreitada nos termos previstos e contratados, sem qualquer reserva ou reclamação. ---   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA EXECUÇÃO DE POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 

ESTÁDIO DA NORA – AUTO DE CONSIGNAÇÃO = 
Relativamente a esta empreitada, adjudicada em onze de outubro último à empesa 
Algarpower, Limitada, foi apresentado o auto de consignação da obra, datado de onze 
de novembro corrente, pelo qual se constata a não existência de modificações em 
relação aos elementos da solução da obra, tendo sido dada posse ao empreiteiro dos 
terrenos circundantes aos limites da implantação dos trabalhos que constituem a 
empreitada e tendo sido declarado pelo representante do empreiteiro adjudicatário 
que aceitava e reconhecia como totalmente exatos os elementos que lhe foram 

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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entregues, pelos quais se podia proceder à execução da empreitada nos termos 
previstos e contratados, sem qualquer reserva ou reclamação. -----------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – AJUSTE DIRETO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

DE “CRIAÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSOS PARA DESPORTO INFORMAL NO 
EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS” - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS  

– DESPACHO = 
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente, em dezasseis de novembro corrente, através do qual determinou 
manifestar concordância com o reescalonamento dos encargos plurianuais sugeridos na 
informação dos serviços, e solicitou, para evolução do processo, a necessária 
autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos na 
alínea c) do número um do artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de 
vinte e um de fevereiro, e solicitou àquele órgão autorização para que o montante 
fixado para o ano de dois mil e dezassete seja acrescido do saldo que eventualmente 
seja apurado na execução orçamental do corrente ano. -------------------------------------  
Com origem nos serviços da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, foi 
apresentada a informação referida no despacho do senhor presidente, que é do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Sou a informar que a empreitada em causa não é possível ser realizada na totalidade 
durante o ano de 2016, logo deverá ter uma repartição de encargos que será a 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  
-Ano 2016 valor de 17.452,60€ ---------------------------------------------------------------  
-Ano 2017 valor de 65.898,26€ --------------------------------------------------------------  
estes valores serão acrescidos de IVA” -----------------------------------------------------  
O processo fazia-se ainda acompanhar de uma informação subscrita pela senhora chefe 
da Divisão Financeira, em regime de substituição, do seguinte teor: -----------------------   
“Informa-se que a despesa inerente ao procedimento acima referido, enquadra-se na 
rubrica 0504/07010406 no projeto GOP 2016/114 e abarca dois anos económicos 
(2016 e 2017). ---------------------------------------------------------------------------------  
No que diz respeito à verba relativa ao ano de 2016, foi efetuado o cabimento ref. 
66/2016 – DEE/2016 no valor de 18.499,76 €, no âmbito da LCPA os fundos disponíveis 
na presente data são positivos e a despesa foi considerada, relativamente à verba 
correspondente ao ano de 2017 está a ser considerado na proposta dos documentos 
previsionais para 2017 – 2020, que se encontra a aguardar aprovação pela Assembleia 
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Municipal, o montante de 138.300,00 €. -----------------------------------------------------  
No que respeita ao cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, informo que o 
compromisso da despesa referente ao ano de 2017 no montante de 69.852,15 €, só 
será realizado no ano de 2017 e ficará condicionado à existência de fundos disponíveis 
no mês da realização do compromisso. -------------------------------------------------------   
Na data atual os fundos disponíveis de novembro são positivos, no entanto, não é 
possível aferir com exactidão quanto à existência de fundos disponíveis no momento da 
efectiva formalização do contrato e realização do compromisso, atendendo ao 
desfasamento temporal decorrente entre a necessidade de abertura do procedimento 
e a eficácia/compromisso do mesmo no ano económico seguinte.” --------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA “EMPREITADA DE 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS “IN SITU” EM PARQUES INFANTIS PÚBLICOS 

DO CONCELHO DE ALBUFEIRA” - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS  
– INFORMAÇÕES = 

Relacionada com este procedimento e com origem na Divisão de Edifícios e 
Equipamentos, foi apresentada uma informação do seguinte teor: -------------------------   
“prevê-se que não irá haver faturação no ano de 2016, pelo que passará tudo para o ano 
de 2017.” --------------------------------------------------------------------------------------  
O processo fazia-se ainda acompanhar de uma informação subscrita pela senhora chefe 
da Divisão Financeira, em regime de substituição, do seguinte teor: -----------------------   
“Informa-se que a despesa inerente ao procedimento acima referido, só irá produzir 
efeitos e originará despesa no ano de 2017 na rubrica 0402/07010405 no projeto das 
GOP’S n.º, 2016/200 --------------------------------------------------------------------------  
Os valores solicitados pelos serviços estão a ser considerados na proposta dos 
documentos previsionais para 2017 – 2020, que se encontra a aguardar aprovação pela 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  
No que respeita ao cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, informo que o 
compromisso da despesa do presente concurso no montante de 309.876,46€ (acrescido 
de IVA), só será realizado no ano de 2017 e ficará condicionado à existência de fundos 
disponíveis no mês da realização do compromisso. -------------------------------------------   
Na data atual os fundos disponíveis de novembro são positivos, no entanto, não é 
possível aferir com exatidão quanto à existência de fundos disponíveis no momento da 
efetiva formalização do contrato e realização do compromisso, atendendo ao 
desfasamento temporal decorrente entre a necessidade de abertura do procedimento 
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e a eficácia/compromisso do mesmo no ano económico seguinte.” --------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, 
autorizar a repartição de encargos nos precisos termos sugeridos, solicitando-se, 
para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 
assembleia municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um do artigo 
sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. ---------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 
Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 
processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, 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 se seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas 
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento, excluindo-se o número 
vinte e quatro que é da responsabilidade da Divisão Jurídica e de Contencioso. -----------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13056 de 11-04-2016; 14771 de 20-04-2016 e 29988 de 
20-07-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 435/1979 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Lusco Fusco – Exploração Turística, S.A. --------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração de um edifício de habitação colectiva -----------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de dois de novembro de dois mil e 
dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 45233 de 09-12-2015; 4979 de 15-02-2016; 10048 de 18-
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03-2016; 32102 de 08-08-2016 e 35881 de 12-09-2016 -----------------------------------  
Processo n.º: 57/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Luísa Margarida Monteiro Dâmaso Martins ------------------------------------  
Local da Obra: Bairro dos Pescadores, n.º 22, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar ---------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
nos termos do parecer técnico de dois de novembro de dois mil e dezasseis, 
devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 26004 de 27-06-2016 -----------------------------------------  
Processo n.º: 9EA/2016 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Fun Trust – Comércio e Serviços, Lda------------------------------------------  
Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-------------------  
Assunto: Licença – Recinto itinerante – “Simulador de Onda Marítima” --------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de novembro de dois mil e 
dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 17985 de 11-05-2015 e 19195 de 16-05-2016 ----------------  
Processo n.º: 522/1980 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Eduardo da Costa Correia ------------------------------------------------  
Local da Obra: Ferreiras, freguesia de Ferreiras -------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de um edifício destinado a Comércio/Indústria/Serviços – 
Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
nos termos do parecer técnico de trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis, 
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devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14912 de 21-04-2016 e 37230 de 22-09-2016 ---------------  
Processo n.º: 172/1999 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Intercírculo – Gestão de Imóveis, Lda -----------------------------------------  
Local da Obra: Rua Joaquim Pedro Samora n.º 30/32, freguesia de Albufeira e Olhos 
de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de um edifício de habitação colectiva – Legalização --------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
nos termos do parecer técnico de trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 33451 de 19-08-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 74CP/16 ------------------------------------------------------------------------   
Requerente: Algarveshopping – Centro Comercial, S.A. -------------------------------------  
Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  
Assunto: Comunicação Prévia – Ampliação de Centro Comercial “Algarveshopping” --------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de vinte e dois de outubro de dois mil e dezasseis, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  
Mais delibera esta câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização. --------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA19208 de 16-05-2016 e ECMA39147 de 07-10-2016- 
Processo n.º: 44T/2003 pertencente a Urbigarbe, Sociedade Algarvia de 
Urbanizações, Lda -----------------------------------------------------------------------------  
Requerente: APO – Associação Portuguesa de Deficientes ---------------------------------  
Local da Obra: Quinta Pedra dos Bicos, Lote n.º 18, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Exposição – Dispensa de Acessibilidades do edifício do regime de 
acessibilidades (apartamentos turísticos) ---------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir a informação da Divisão 
Jurídica e de Contencioso datada de vinte e oito de outubro de dois mil e 
dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 21300 de 25-05-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 511/1990 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
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Local da Obra: Brejos do Montechoro, Restaurante/Bar “O Poente”, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - medidas de autoprotecção --------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14884 de 21-04-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 15T/1989 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Largo dos Lusíadas, Cerro da Piedade, freguesia de Albufeira e Olhos 
de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – medidas de autoproteção --------------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8647 de 09-03-2016; 31412 de 04-08-2016 e 37963 de 
28-09-2016------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 564/1982 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Lopes Carpalhoso ----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia --------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de um edifício -------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido, 
devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 40632PU de 06-11-2015 e 40632 de 06-11-2015-------------  
Processo n.º: 2T/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: António Pinheiro Silva, Unipessoal Lda -----------------------------------------  
Local da Obra: Pedra de Escorregar, freguesia da Guia-------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente destinada à 
construção de um empreendimento turístico de turismo rural – “Casa Bolacha” -----------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação técnica de 
três de novembro de dois mil e dezasseis e com os fundamentos constantes na 
deliberação de câmara de onze de maio de dois mil e dezasseis. ----------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 23007 de 06-06-2016; 25213 de 22-06-2016 e 38691 de 
04-10-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 9CP/2016 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Ipsuminvest, Lda ----------------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------  
Assunto: Exposição - Remodelação de fachadas, construção de piscina, arranjos 
exteriores e vedação --------------------------------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de oito de novembro de dois mil e dezasseis, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 3337 de 29-01-2016 -------------------------------------------  
Processo n.º: 140/2005 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Daniel do Palmeiral Simões -----------------------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de três de novembro de dois mil e 
dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 9534 de 16-03-2016 -------------------------------------------  
Processo n.º: 877/1982 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Robert Timothy Caunter --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar com piscina e 
muro de vedação-------------------------------------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de dez de novembro de dois mil e 
dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 



  
 
 

 __________________________ 
 

 

22 de novembro de 2016  

Câmara Municipal de Albufeira 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14298 de 18-04-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 371/2006 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Esplanada Raposo, Lda ----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Praia do Peneco, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  
Assunto: Licença – Construção de apoio de praia com equipamento associado – 
estabelecimento de restauração e bebidas --------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de um de novembro de dois mil e dezasseis. ------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 30549 de 28-07-2016 -----------------------------------------  
Processo n.º: 1T/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Pospelov – Investimentos Turísticos, Lda --------------------------------------  
Local da Obra: Patã – Caminho do Cotovio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício existente destinado à criação de 
um empreendimento turístico de Turismo Rural – “Hotel Rural” ----------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de oito de novembro de dois mil e dezasseis, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 17619 de 07-05-2015; 30421 de 10-08-2015 e 19382 de 
17-05-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 740/1980 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Florival Cabrita Bacalhau -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Pegas, freguesia de Paderne -------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia para prédio de habitação/serviços 
– Oficina ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de treze de outubro de dois mil e dezasseis, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16496 de 03-05-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 551/1999 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia ---------------------------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa - medidas de autoproteção --------------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 30147II de 26-07-2016 e 30147 de 26-07-2016 ------------  
Processo n.º: 11EA/2016 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Vida e Festa, Bares e Restaurantes Unipessoal, Lda --------------------------  
Local da Obra: Av.ª 25 de Abril, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------  
Assunto: Licença – Recinto improvisado ”tenda” ---------------------------------------------  
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para 
reformular a proposta de decisão. ---------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14978 de 20-04-2015; 34954 de 24-09-2015 e 4961 de 
15-02-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 5EA/2015 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Fernando José Dores Silva -----------------------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Recinto – bar com música ao vivo e espectáculos -----------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, tendo em conta o parecer técnico de 
dezoito de outubro de dois mil e dezasseis e com os fundamentos constantes na 
deliberação camarária de vinte e sete de janeiro de dois mil e dezasseis. -----------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 44194 de 10-11-2016; 45507 de 17-11-2016; 45504 de 17-
11-2016 e 45500 de 17-11-2016 --------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 17EA/2015 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Carlos Alberto Augusto Bicho --------------------------------------------------  
Local da Obra: Caliços, Recinto da Feira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  
Assunto: Licença – Recinto itinerante – Carrocel Infantil “Santo António II” -------------  
Foi, por unanimidade, deferido o solicitado, nos termos e condições da informação 
técnica de vinte e um de novembro de dois mil e dezasseis. ----------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14238PU de 18-04-2016; 14238 de 18-04-2016 e 34573 de 
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30-08-2016------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 14EA/2005 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Mundo Aquático – Parques Oceanográficos de Entretenimento Educativo, 
S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: EN 125 – Km 65, freguesia da Guia ------------------------------------------  
Assunto: Licença – Recinto itinerante – divertimento mecanizado “Barco Pirata” ---------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir a informação técnica datada 
de sete de novembro de dois mil e dezasseis. --------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13622 de 22-04-2014 ------------------------------------------  
Processo n.º: 655/1981 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Shara – Construções do Sul, Lda -----------------------------------------------  
Local da Obra: Largo Eng.º Duarte Pacheco, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  
Assunto: Licença – Alteração de cor das fachadas ------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, remeter ao Gabinete de Reabilitação Urbana para parecer e 
elaboração de estudo cromático de todo o Largo Engenheiro Duarte Pacheco. -------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 31678 de 21-08-2015 e 37160 de 21-09-2016 ---------------  
Processo n.º: 48/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Armando Correia Teixeira e Outros -------------------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de habitação e construção de piscina e muro 
de vedação -------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de vinte e um de novembro de dois mil e 
dezasseis, devendo o exterior ser pintado de branco. -----------------------------------  

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

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

= ENCERRAMENTO = 
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E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e vinte e cinco 
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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