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29 de novembro de 2016  

Câmara Municipal de Albufeira 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 

Ao vigésimo nono 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 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. -   
Não participou o vice-presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, que conforme 
informação veiculada pelo senhor presidente, se encontra a participar na Pollutec 2016, 
Eurexpo France, em Lyon, e cuja falta a câmara deliberou, por unanimidade, considerar 
justificada. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 
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 27 DE SETEMBRO DE 2016 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia vinte 
e sete 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 presidente, as senhoras 
vereadoras Célia Pedroso, Marlene Silva e Ana Vidigal, e o senhor vereador 
Rogério Neto. ---------------------------------------------------------------------------------  
Não participou na votação o senhor vereador Sérgio Brito pelo facto de não ter 
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participado na reunião em causa. -----------------------------------------------------------  
= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezasseis, eram das 
quantias de: ------------------------------------------------------------------------------------  
Operações Orçamentais – cinquenta e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e 
quarenta e um euros e seis cêntimos. --------------------------------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, trezentos e dezanove mil, quatrocentos e 
sessenta e sete euros e sete cêntimos. ------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor: -----------------------------------------------------------------------------  
♦ Do Decreto-Lei n.º 77/2016, de vinte e três de novembro, que constitui a 
Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental; ------------------------   
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2016, de vinte e quatro de 
novembro, que aprova o Programa Nacional para a Coesão Territorial. ---------------------  
♦ Do Decreto-Lei n.º 80/2016, de vinte e oito de novembro, que altera o registo 
individual do condutor. ------------------------------------------------------------------------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 
DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

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

= INFORMAÇÕES = 
O senhor presidente disse que no dia anterior esteve numa reunião na AMAL – 
Comunidade Intermunicipal do Algarve, com a senhora Ministra do Mar, com o senhor 
ministro-adjunto, com o senhor Secretário de Estado das Pescas, doutor José 
Apolinário, com a senhora Presidente da Docapesca – Portos e Lotas, S.A., e os 
presidentes dos portos de Sines e do Algarve, tendo o objeto da reunião sido a questão 
da delegação de competências na AMAL e também a gestão das zonas portuárias. Disse 
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depois que, na reunião, manifestou opinião contrária da câmara ao plano de aquicultura 
existente, uma vez que colide com as atividades piscatórias e marino-turísticas, e com 
o acesso aos portos e marinas, tendo a senhora ministra informado que está a ser feita 
uma revisão a esse plano. Informou depois que também teve oportunidade de falar na 
questão do porto de abrigo estar virado a sueste, o que origina que cada vez que o mar 
esteja a vir dessa direção as ondas entrem livremente pelo porto adentro, impondo-se 
fazer um acrescento no molhe para evitar que estas situações ocorram. A senhora 
ministra disse existirem cerca de doze milhões de euros para obras portuárias, tendo 
ficado a AMAL de fazer um diagnóstico dos portos do Algarve e da gestão das zonas 
portuárias. O senhor presidente disse depois ter demonstrado interesse em fazer 
parte da comissão que irá fazer este diagnóstico, contrariando assim a proposta inicial 
que apenas previa um representante da AMAL na comissão, o que não faria sentido 
porque existem problemas específicos de cada cidade. Disse ainda que o senhor 
presidente da Câmara Municipal de Loulé também demonstrou interesse em fazer parte 
desta comissão, o que é natural, pois no concelho de Loulé existe o Porto de Quarteira 
e a Marina de Vilamoura. Afirmou seguidamente que também foi aflorada a questão da 
contratação pública, aproveitando-se o facto de estar presente o senhor ministro-
adjunto, doutor Eduardo Cabrita, designadamente a obrigatoriedade dos fornecedores 
estarem inscritos na plataforma para a realização, por parte dos municípios, de 
pequenas despesas, tendo o governante tomado nota desta preocupação e solicitado aos 
municípios a remessa de propostas construtivas para que o processo possa ser 
melhorado. -------------------------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE – RATIFICAÇÃO DE  
DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em doze 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 Albufeira Futsal Clube, para deslocação a 
Ferragudo, no dia treze 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, 
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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 – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente em vinte e três 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: -----   
• Albufeira Futsal Clube, para deslocação a Tavira e a Portimão, no dia quatro de 
dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------   
• Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Moura e Castro Verde, no dia três de 
dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------   
• Clube de Artes Marciais de Albufeira, para deslocação a Rio Maior, no dia três de 
dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------   
• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Portimão, no dia três, e a Loulé 
Olhão e Tavira, no dia quatro, todos de dezembro; ------------------------------------------   
• Clube Desportivo e Cultural de Albufeira, para deslocação a Lagoa, no dia três de 
dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------  
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Faro e Mexilhoeira Grande, no dia 
três, e a Almancil e Estômbar, no dia quatro, todos de dezembro; -------------------------   
• Guia Futebol Clube, para deslocações a Silves, no dia três, e a Portimão, no dia 
quatro, ambos de dezembro; ------------------------------------------------------------------   
• Imortal Basket Club, para deslocações a Olhão, no dia um, e a Portimão e a Vila Nova 
de Santo André, no dia três, a Loulé, no dia quatro, todos de dezembro; ------------------   
• Padernense Clube, para deslocação a Loulé, no dia três de dezembro. ------------------   
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, tendo em conta o teor das informações, 
autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam a atletas e 
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a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 
pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 
respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 
que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 
cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------------------------------   
Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 
de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 
aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 
alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 
aprovados. ------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – ARPA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE PATINAGEM DE 
ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A ARPA - Associação Recreativa de Patinagem de Albufeira - pretende ser apoiada na 
organização da sua 1.ª Gala de Solidariedade que irá realizar-se no dia 3 de Dezembro 
de 2016 entre as 15h00 e as 21h00 no Pavilhão desportivo de Albufeira. -----------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
A) A referida Associação desenvolve um conjunto de atividades desportivas perseguem 

o objetivo de proporcionar o bem-estar físico, psicológico e social respetivos 
atletas. -------------------------------------------------------------------------------------  

B) No seguimento deste objetivo, a ARPA tem vindo a desenvolver formação desportiva 
na modalidade de patinagem, envolvendo atualmente quase três dezenas de atletas 
locais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

C) Todo esse trabalho tem sido alvo de uma constate parceria com a autarquia e outras 
entidades públicas e privadas que reconhecem o valor do trabalho levado a cabo. -----  

D) A ARPA decidiu promover a sua 1.ª Gala Solidária, um evento que pretende mostrar 
o trabalho efetuado junto dos formandos, promover a modalidade, criando um 
evento de entretenimento que cumpre ainda uma componente solidária. ---------------  

E) Nesse sentido, responsáveis da ARPA implementaram uma ação de recolha de bens e 
donativos da qual resultou a constituição de 125 Cabazes de Natal que serão 
distribuídos pelas famílias carenciadas do concelho. ------------------------------------  

F) A referida proposta integra-se numa linha de contínuo apoio, à atividade associativa 
de interesse para o concelho de Albufeira, e para a região do Algarve, no exercício 
das competências do município, designadamente, as previstas na alínea u), do n.º 1 do 
art.º 33 e da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------  
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Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara delibere apoiar a ARPA - Associação Recreativa de Patinagem de 
Albufeira na realização da sua 1.ª Gala de Solidariedade, nos seguintes termos: ----------  
1. Cedência do Pavilhão Desportivo de Albufeira no dia 2 de Dezembro das 20h00 às 

24h00 para treinos e ensaios e no dia 3 de Dezembro das 9h00 às 24h00 para a 
realização do evento; ----------------------------------------------------------------------  

2. Pagamento da logística do evento (sistema de som, iluminação e ledwall), de acordo 
com orçamento anexo, pelo valor de 2700,00 euros + IVA. ------------------------------  

3. Apoio na identificação dos agregados familiares e na distribuição dos Cabazes de 
Natal resultantes de recolha levada a cabo.” ---------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCECIONAL DO 

ALGARVE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve – pretende ser 
apoiada na organização da sua 1.ª Gala. ------------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
A) A referida Associação é uma IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social – 

que persegue o objetivo de proporcionar às pessoas com e sem deficiência, o bem-
estar físico, psicológico e social. ----------------------------------------------------------  

B) No seguimento deste objetivo, a APEXA realiza desde 2003 um trabalho de valor 
social, cujo principal objetivo consiste em promover a qualidade de vida das pessoas 
com deficiência e a sua integração na sociedade. ----------------------------------------  

C) Todo esse trabalho tem sido alvo de uma constate parceria com a autarquia e outras 
entidades públicas e privadas que reconhecem o valor do trabalho levado a cabo. -----  

D) A APEXA decidiu promover a sua 1.ª Gala, um evento solidário que pretende 
reconhecer pessoas que têm tido um papel fundamental no desenvolvimento social e 
no apoio às pessoas com deficiência. ------------------------------------------------------  

E) O referido evento integra-se nas comemorações do “Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência”, que se celebra na mesma data, tendo lugar no Hotel Salgados 
Palace. --------------------------------------------------------------------------------------  

F) Para tornar o evento mais apelativo, a APEXA solicita o apoio da autarquia na 
cedência de um apresentador que possa valorizar esta iniciativa. -----------------------  

G) A autarquia considera esta iniciativa de grande importância, uma vez que irá 
contribuir para o afirmar de uma data importante, promovendo o trabalho de uma 
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Associação e de muitos voluntários que estão ligados às causas sociais. ----------------   
H) A referida proposta integra-se numa linha de contínuo apoio, à atividade associativa 

de interesse para o concelho de Albufeira, e para a região do Algarve, no exercício 
das competências do município, designadamente, as previstas na alínea u), do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara delibere apoiar a APEXA - Associação de Apoio à Pessoa 
Excecional do Algarve – na realização da sua 1.ª Gala, suportando os encargos relativos 
aos serviços do humorista Jorge Serafim, de acordo com orçamento em anexo.” ---------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – EQUIPA 5 QUINAS/MUNICIPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende estabelecer com a equipa “5 
QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA”, uma parceria que passe pela colocação de 
publicidade alusiva ao concelho, nos equipamentos e suportes de promoção utilizados. ---    
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. Albufeira é um concelho onde a prática desportiva tem vindo a crescer em função 

do investimento realizado pela autarquia, em parceria com clubes e instituições 
locais. ---------------------------------------------------------------------------------------   

2. O concelho tem vindo a acolher um conjunto alargado de grandes eventos 
desportivos, ao mesmo tempo que tem reforçado o apoio a clubes e associações que 
promovem a prática desportiva. -----------------------------------------------------------  

3. Tal apoio tem vindo a dar os seus frutos no que diz respeito ao aumento do número 
de praticantes e de resultados atingidos nos mais diversos campeonatos. -------------  

4. Albufeira tem apostado na modalidade de ciclismo, nomeadamente sendo um dos 
principais palcos da Volta ao Algarve em Bicicleta, prova de grande importância para 
a promoção turística e desportiva da região. ---------------------------------------------   

5. A participação em competições oficiais e torneios é também uma forma de promoção 
e de afirmação do concelho. ---------------------------------------------------------------  

6. A equipa sénior “5 QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA” tem vindo a conquistar 
um lugar de crescente importância no panorama do ciclismo nacional em particular, e 
no desporto feminino em geral, estando presentes em todas as provas da Taça de 
Portugal, Campeonatos Nacionais (Pista, Contrarrelógio e Fundo) e nas provas ciclo-
desportivas tanto no Algarve como por todo o país. -------------------------------------  

7. A equipa apresenta nomes sonantes do ciclismo feminino português, as melhores 
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atletas do pelotão nacional, inclusive várias campeãs e vice-campeãs das diversas 
categorias (cadetes, elites e masters) tendo como objetivo atingir o pódio em todas 
as competições em que estão envolvidas. -------------------------------------------------   

8. A participação da referida equipa nas provas do calendário competitivo tem-se 
traduzido num crescente êxito, com diversos títulos conquistados a nível individual e 
coletivo. ------------------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO -----------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração de um Contrato de 
Publicidade, no valor máximo de € 9.225 (nove mil duzentos e vinte e cinco euros) com a 
equipa “5 QUINAS”, que permita o respetivo “namming”, colocação do logotipo do 
Município em todos os equipamentos desportivos do Clube, bem como os suportes de 
apoio à promoção dos respetivos jogos.” -----------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – ADSA – ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE E MEDULA 
ÓSSEA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
“Vem a Associação de Dadores de Sangue e de Médula Óssea de Albufeira, através de 
ofício, solicitar a cedência do espaço do Parque Lúdico três sábados por mês para 
proceder à recolha de sangue junto da população. -------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------      
1. que a alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às 

Câmaras Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------------------  

2. que já tinha sido autorizada a cedência do Parque Lúdico um sábado por mês em 
Reunião de Câmara de 28 de outubro de 2015; -------------------------------------------  

3. que o aumento no número de sábados utilizados para recolha de sangue neste espaço 
vai condicionar a realização de outras atividades no Parque Lúdico; --------------------  

4. que a situação se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------------------  
5. que a atividade a realizar não acarreta quaisquer tipo de custos. -----------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação de Dadores 
de Sangue e de Médula Óssea de Albufeira, nos seguintes termos: ------------------------  
a) autorizar a cedência do Parque Lúdico para dois sábados, intercalados, por mês (2.º 

e 4.º) para proceder à recolha de sangue junto da população.” --------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= APOIOS – ACRODA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS OLHOS 
DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:-  
“A ACRODA – Associação cultural e recreativa dos Olhos d’Água pretende realizar um 
almoço convívio destinado aos idosos mais carenciados da freguesia, nesse sentido 
solicitou à autarquia a utilização da cantina escolar dos Olhos d’Água no dia 17 de 
dezembro, das 10h00 às 17h00. --------------------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------     
1. 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 actividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------  

2. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  
3. Que a Divisão de Educação e Ação Social poderá disponibilizar o espaço – Cantina 

escolar dos Olhos d’Água, no dia pretendido. ---------------------------------------------  
 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a ACRODA na cedência das 
instalações da cantina escolar nos Olhos d’Água no dia 17 de dezembro de 2016.” --------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIDA E PAZ – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Vem Administração Regional do Algarve, I.P. – Equipa Técnica Especializada do 
Sotavento, através do pedido anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, 
solicitar apoio financeiro, o qual deverá ser atribuído à Comunidade Terapêutica Vida e 
Paz, para custear o internamento, durante 18 meses, de um Munícipe de Albufeira. ------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que é necessário apoiar Entidades cujo objetivo é ceder apoio válido e especifico ao 

indivíduo Toxicodependente, para que o mesmo atinja plenamente a sua integração 
social e profissional, garantindo-lhe não só o acesso ao tratamento, como também a 
qualidade e continuidade do mesmo; ------------------------------------------------------  

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

3. 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 delibere: ------------------------------------------------  
a) Apoiar a Comunidade Terapêutica Vida e Paz, concedendo-lhe uma comparticipação 

financeira no valor de 3.240,00€, correspondente a 18 meses de internamento do 
referido munícipe; -------------------------------------------------------------------------  

b) E que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, remeta à Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão 
Financeira, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  
“Informa-se que a despesa inerente ao procedimento acima referido, enquadra-se na 
rubrica 0503/04080202 e abarca três anos económicos (2016, 2017 e 2018). ------------  
No que diz respeito à verba relativa ao ano de 2016, foram efetuados os cabimentos 
ref. 02389/2016 no valor de 315,00 € e ref. 02390/2016 no valor de 180,00 €, no 
âmbito da LCPA os fundos disponíveis na presente data são positivos e a despesa foi 
considerada, relativamente à verba correspondente aos anos de 2017 e 2018 estão 
considerados os montantes solicitados na proposta dos documentos previsionais para 
2017 – 2020 no projeto das GOP’S 2017/5069, 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 referente ao ano de 2017 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 deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO AZINHEIRO – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem Administração Regional do Algarve, I.P. – Equipa Técnica Especializada do 
Sotavento, através do pedido anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, 
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solicitar apoio financeiro, o qual deverá ser atribuído à Comunidade Terapêutica do 
Azinheiro, para custear o internamento, durante 18 meses, de uma Munícipe de 
Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que é necessário apoiar Entidades cujo objetivo é ceder apoio válido e especifico ao 

indivíduo Toxicodependente, para que o mesmo atinja plenamente a sua integração 
social e profissional, garantindo-lhe não só o acesso ao tratamento, como também a 
qualidade e continuidade do mesmo; ------------------------------------------------------  

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

3. 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 delibere: ------------------------------------------------  
a) Apoiar a Comunidade Terapêutica do Azinheiro, concedendo-lhe uma 

comparticipação financeira no valor de 5.670,00€, correspondente a 18 meses de 
internamento da referida munícipe; ------------------------------------------------------  

b) E que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, remeta à Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão 
Financeira, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  
“Informa-se que a despesa inerente ao procedimento acima referido, enquadra-se na 
rubrica 0503/04080202 e abarca três anos económicos (2016, 2017 e 2018). ------------  
No que diz respeito à verba relativa ao ano de 2016, foram efetuados os cabimentos 
ref. 02389/2016 no valor de 315,00 € e ref. 02390/2016 no valor de 180,00 €, no 
âmbito da LCPA os fundos disponíveis na presente data são positivos e a despesa foi 
considerada, relativamente à verba correspondente aos anos de 2017 e 2018 estão 
considerados os montantes solicitados na proposta dos documentos previsionais para 
2017 – 2020 no projeto das GOP’S 2017/5069, 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 referente ao ano de 2017 só será realizado no ano de 2017 e 
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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 deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – GMPA – GRUPO MATERNIDADE POSITIVA ALGARVE  
– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia para realização de um Encontro de Mamãs, por 
parte do GMPA – Grupo Maternidade Positiva Algarve, nomeadamente: -------------------   
. Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, para o 
dia 3 de dezembro do corrente ano, das 15H00 às 18H00. ---------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é um local 

privilegiado para realização de eventos culturais, sociais e outros de índole 
educativa e pedagógica, dirigidos a toda a comunidade; ---------------------------------  

b) Que o encontro visa a promoção de escolhas positivas e adequadas às necessidades 
dos bebés; ----------------------------------------------------------------------------------  

c) Que a sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge se encontra disponível no 
dia solicitado; ------------------------------------------------------------------------------  

d) Que o evento se realiza dentro do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal, 
pelo que não há lugar ao pagamento de horas extraordinárias; --------------------------  

e) Que não há qualquer custo para a Autarquia, para a realização desta atividade; -------   
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 a realização do Encontro de Mamãs, 
por parte do GMPA – Grupo Maternidade Positiva Algarve, através da cedência da Sala 
Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, no dia 3 de dezembro do corrente ano, 
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das 15h00 às 18h00.” -------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DO ALGARVE  
– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, através do e-mail anexo à presente, 
remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização da 21.ª Campanha 
de Recolha de Alimentos, nos Supermercados da região do Algarve, a decorrer nos dias 
3 e 4 de dezembro do corrente ano. ---------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que o BACFAlg, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que visa lutar 

contra o desperdício recuperando excedentes alimentares e levando-os, 
posteriormente a pessoas carenciadas através de Instituições de Solidariedade 
Social de âmbito local; ---------------------------------------------------------------------  

2) Que o BACFAlg pretende através da 18.ª Recolha de Alimentos angariar géneros 
alimentares, com o intuito de os distribuir pelas instituições sediadas na região do 
Algarve; ------------------------------------------------------------------------------------  

3) Que o BACFAlg presta apoio alimentar a três instituições do concelho de Albufeira; -  
4) Que existe a possibilidade desta edilidade disponibilizar quatro carrinhas e 

respetivos motoristas, duas por dia, nos dias 3 e 4 de dezembro do corrente ano, 
nos horários compreendidos das 8H30 às 12H30 e das 13H30 às 22H30, nos termos 
da informação da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas; ---  

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

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar o Banco Alimentar 
Contra a Fome do Algarve na realização da 21.ª Campanha de Recolha de Alimentos, 
através da cedência de quatro carrinhas e respetivos motoristas, duas por dia, nos dias 
3 e 4 de dezembro do corrente ano, nos horários compreendidos das 8H30 às 12H30 e 
das 13H30 às 22H30.” ------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= APOIOS – FPAS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇÕES DE 
SURDOS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia para realização de uma Ação sobre o tema 
“Promovendo a Capacitação”, por parte da FPAS – Federação Portuguesa das 
Associações de Surdos, nomeadamente: -----------------------------------------------------   
. Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 
meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 21 de janeiro 
de 2017, das 14H00 às 18H00. ---------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é um local 

privilegiado para realização de eventos culturais, sociais e outros de índole 
educativa e pedagógica, dirigidos a toda a comunidade; ---------------------------------  

b) Que a ação visa a sensibilização para os problemas dos cidadãos surdos e a 
mobilização das Instituições filiadas para o desenvolvimento, integração e luta 
contra todas as formas de exclusão e discriminação relativamente à comunidade 
surda; ---------------------------------------------------------------------------------------  

c) Que a acção se realiza em parceria com a ASA – Associação de Surdos do Algarve;--  
d) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis no dia solicitado; ---------  
e) Que o evento se realiza dentro do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal, 

elo que não há lugar ao pagamento de horas extraordinárias; ---------------------------  
f) Que não há qualquer custo para a Autarquia, para a realização desta atividade; -------  
g) 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; --------------------------  

h) 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; ----   

i) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  
 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da Ação “Promovendo a 
Capacitação”, por parte da FPAS – Federação Portuguesa das Associações de Surdos, 
nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------  
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• Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 
meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 21 de janeiro de 
2017, das 14h00 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 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Ana Vidigal foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem a Liga Portuguesa Contra o Cancro solicitar a este Município, apoio para a 
prossecução dos seus objectivos, através do Projecto “Um Dia Pela Vida”. ----------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
- A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), constituída pela Portaria número nove mil 
setecentos e noventa e dois, de quatro de Abril de mil novecentos e quarenta e um, é 
uma Associação Cultural e de Serviço Social, declarada de Utilidade Pública; -------------  
- A LPCC assume-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente 
oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à 
formação e investigação em oncologia; -------------------------------------------------------  
- O Projecto Um Dia Pela Vida (UDPV), nasceu nos EUA, há 30 anos com o nome Relay 
For Life ou estafeta pela vida. Actualmente 26 nações em todos os continentes e mais 
de 5500 comunidades fazem-no com 2 grandes objectivos: educar para a Prevenção e 
angariar fundos para apoiar o trabalho desenvolvido por organizações como a Liga 
(LPCC) que lutam contra o Cancro; -----------------------------------------------------------  
- Este Projecto de solidariedade mundial angariou mais de 3 milhões de euros, que mais 
de 300.000 portugueses participaram neste movimento e mais de 28.000 voluntários 
inscritos no projecto já vestiram a camisola e caminharam pela vida; ----------------------   
- O primeiro evento realizado em Portugal teve lugar em Coruche, Março de 2005, e 
rapidamente alastrou por todo o país, contando já com 60 edições; ------------------------  
- Na sequência da nossa visita à LPCC, sediada no Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa, foi entendido, desde logo, apoiar este projecto, em Albufeira, direccionado 
para a promoção da Saúde e Prevenção da Doença, no sentido de sensibilizar a 
Comunidade para a problemática do Cancro e promover o envolvimento da mesma neste 
projecto;---------------------------------------------------------------------------------------  
- “Um dia pela Vida” é um projecto da responsabilidade da LPCC, com a colaboração do 
Município e envolvimento de toda a Comunidade; --------------------------------------------  
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- Numa 1.ª fase e para a implementação do Projecto foi necessário o Município 
constituir um Grupo Interno de Trabalho, composto pelos seguintes elementos: 
Vereadora do Pelouro da Saúde, Ana Vidigal, Directora de Departamento de 
Desenvolvimento Economico, Social e Cultural, Dina Galante, Chefe de Divisão Educação 
e Ação Social, Manuela Lima e pelos técnicos, Idalécia Rodrigues, Lénia Gonçalves, 
Sílvia Dias, Salomé Brito, Hernâni Batista, e outros que se considerarem ainda 
pertinentes para a integração deste Grupo; -------------------------------------------------  
- Este grupo tem por objectivo: colaborar com a LPCC na constituição de uma Comissão 
Local, a qual deverá ser constituída por elementos da Comunidade; bem como, prestar 
apoio às várias actividade promovidas pelas respectivas equipas e pela LPCC, entre 
outras; -----------------------------------------------------------------------------------------  
 - Aos elementos da Comissão Local deverão ser atribuídos diversos Pelouros, como por 
exemplo: Logística, Recrutamento de Equipas, Prevenção e Sobreviventes/Ligação aos 
Estabelecimentos de Ensino, Contabilidade, Entretenimento e Divulgação, entre outros; 
- Este Projecto tem a duração de 4 meses, durante o qual irão realizar-se várias 
acções/actividades desenvolvidas pelas equipas constituídas pela comunidade para o 
efeito; -----------------------------------------------------------------------------------------  
- O culminar do projecto será com um Mega Evento, com a realização de vários 
momentos de entretenimento, sensibilização, reflexão, animação a decorrem durante 
24 horas, com grande destaque para a passadeira solidária e a caminhada dos 
sobreviventes; ---------------------------------------------------------------------------------  
- A alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que confere 
competência à Câmara Municipal para apoiar actividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -----------------  
- A situação se enquadra nesta previsão legal. -----------------------------------------------  
 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
numa primeira fase, na implementação do Projecto “Um dia Pela Vida” e posteriormente 
na sua execução através de apoio logístico, financeiro e recursos humanos, mediante 
solicitações que possam vir a surgir no decorrer do mesmo.” -------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2016 – CLUBE DE ARTES MARCIAIS DE ALBUFEIRA = 
Foi apresentada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o 
ano dois mil e dezasseis, a celebrar com o Clube de Artes Marciais de Albufeira, 
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documento do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.------------------------------------------------------------------------------   
Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cinco mil, setecentos 
e cinquenta e oito euros, a prestação de apoio humano e logístico e a disponibilização de 
transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 
Passageiros do Município de Albufeira. ------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para o contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em consequência, o 
mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ----------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 
2016 – ARPA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA = 

Foi apresentada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o 
ano dois mil e dezasseis, a celebrar com a ARPA – Associação Recreativa de Patinagem 
de Albufeira, documento do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de mil, oitocentos e 
sessenta e seis euros, a prestação de apoio humano e logístico e a disponibilização de 
transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 
Passageiros do Município de Albufeira. ------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para o contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em consequência, o 
mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ----------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2016 – ASSOCIAÇÃO ACADEMIA ALTO DA COLINA = 
Foi apresentada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o 
ano dois mil e dezasseis, a celebrar com a Associação Academia Alto da Colina, 
documento do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.------------------------------------------------------------------------------   
Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil, novecentos e 
trinta euros, a prestação de apoio humano e logístico e a disponibilização de 
transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 
Passageiros do Município de Albufeira. ------------------------------------------------------   
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Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para o contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em consequência, o 
mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ----------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2016 – JUVENTUDE DESPORTIVA DE FONTAÍNHAS = 
Foi apresentada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o 
ano dois mil e dezasseis, a celebrar com a Juventude Desportiva de Fontaínhas, 
documento do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil, novecentos e 
sessenta e quatro euros, a prestação de apoio humano e logístico e a disponibilização de 
transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 
Passageiros do Município de Albufeira. ------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para o contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em consequência, o 
mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ----------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2016 – KARATÉ CLUBE DE ALBUFEIRA = 
Foi apresentada a minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o 
ano dois mil e dezasseis, a celebrar com o Karaté Clube de Albufeira, documento do 
qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -   
Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quatro mil, 
setecentos e vinte e um euros, a prestação de apoio humano e logístico e a 
disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 
Veículos de Passageiros do Município de Albufeira. -----------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para o contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em consequência, o 
mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ----------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2016 – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – ADENDA = 
Foi apresentada a minuta da adenda ao contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo para o ano dois mil e dezasseis, a celebrar com o Futebol Clube de 
Ferreiras, documento do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
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respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 
atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quinze mil euros, a título de 
reforço excecional. ---------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para a adenda ao contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em 
consequência, o mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ---  
= PROTOCOLOS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA  

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água organiza e apoia festas de 

âmbito popular e que se inserem na tradição das comunidades que integram a 
freguesia e outros eventos de associações e clubes desta freguesia; ------------------  

2. Estas festas populares têm uma importância acrescida na afirmação da identidade 
local, no fortalecimento do espírito de cidadania e de pertença, na valorização do 
património e na preservação de usos e costumes tradicionais; --------------------------   

3. Estas manifestações, apesar de se realizarem na área da Freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água, têm uma abrangência concelhia, constituindo um fator de 
dinamização e valorização da oferta territorial; -----------------------------------------  

4. Diversas entidades do Concelho, designadamente Juntas de Freguesia, Párocos, 
Comissões Fabriqueiras, Associações de natureza diversa e Comissões de Festas 
solicitam à Câmara Municipal o empréstimo de palcos por ocasião dos eventos que 
habitualmente organizam; -----------------------------------------------------------------  

5. Que a Autarquia só dispõe de 2 palcos que são insuficientes para atender a todas as 
solicitações, com especial incidência durante a época alta; ------------------------------  

6. Frequentemente não é possível submeter estes pedidos atempadamente à 
apreciação da Câmara Municipal, pois maioritariamente são apresentados com pouca 
antecedência; ------------------------------------------------------------------------------  

7. O Município de Albufeira elaborou o Procedimento para a aquisição de 4 palcos de 
apoio aos eventos realizados nas Freguesias do Concelho de Albufeira; ----------------   

8. Nos termos da alínea U) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, Compete à Câmara Municipal “apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município (…)”; -----------------------------------------------------------  
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Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara --------------------------------------------------------------------------  
Municipal delibere celebrar o Protocolo entre o Município de Albufeira e a Junta de 
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água para a cedência e utilização de palco, 
propriedade do Município de Albufeira, para os eventos que tenham lugar em Albufeira 
e Olhos de Água.” -----------------------------------------------------------------------------  
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. -----------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A Junta de Freguesia de Paderne organiza e apoia festas de âmbito popular e que se 

inserem na tradição das comunidades que integram a freguesia, como a Mostra do 
Folar de Paderne, Festa do 1.º de Maio, Mostra de Artes do Barrocal, Mostra dos 
Frutos Secos e outros eventos de associações e clubes desta freguesia; --------------  

2. Estas festas populares têm uma acrescida na afirmação da identidade local, no 
fortalecimento do espírito de cidadania e de pertença, na valorização do património 
e na preservação de usos e costumes tradicionais; ---------------------------------------   

3. Estas manifestações, apesar de se realizarem na área da Freguesia de Paderne, têm 
uma abrangência concelhia, constituindo um fator de dinamização e valorização da 
oferta territorial; -------------------------------------------------------------------------  

4. Diversas entidades do Concelho, designadamente Juntas de Freguesia, Párocos, 
Comissões Fabriqueiras, Associações de natureza diversa e Comissões de Festas 
solicitam à Câmara Municipal o empréstimo de palcos por ocasião dos eventos que 
habitualmente organizam; -----------------------------------------------------------------  

5. Que a Autarquia só dispõe de 2 palcos que são insuficientes para atender a todas as 
solicitações, com especial incidência durante a época alta; ------------------------------  

6. Frequentemente não é possível submeter estes pedidos atempadamente à 
apreciação da Câmara Municipal, pois maioritariamente são apresentados com pouca 
antecedência; ------------------------------------------------------------------------------  

7. O Município de Albufeira elaborou o Procedimento para a aquisição de 4 palcos de 
apoio aos eventos realizados nas Freguesias do Concelho de Albufeira; ----------------   

8. Nos termos da alínea U) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, que estabelece o 
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regime jurídico das autarquias locais, Compete à Câmara Municipal “apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município (…)”; -----------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere celebrar o Protocolo entre o Município de 
Albufeira e a Junta de Freguesia de Paderne para a cedência e utilização de palco, 
propriedade do Município de Albufeira, para os eventos que tenham lugar em Paderne.” -   
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. -----------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A Junta de Freguesia da Guia organiza e apoia festas de âmbito popular e que se 

inserem na tradição das comunidades que integram a freguesia, como a Prova do 
Folar, Festa do Frango, Mostra de Artesanato, Festa em Honra da N. Sra. da Guia e 
São Luís; -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Estas festas populares têm uma acrescida na afirmação da identidade local, no 
fortalecimento do espírito de cidadania e de pertença, na valorização do património 
e na preservação de usos e costumes tradicionais; --------------------------------------   

3. Estas manifestações, apesar de se realizarem na área da Freguesia da Guia, têm 
uma abrangência concelhia, constituindo um fator de dinamização e valorização da 
oferta territorial; -------------------------------------------------------------------------  

4. Diversas entidades do Concelho, designadamente Juntas de Freguesia, Párocos, 
Comissões Fabriqueiras, Associações de natureza diversa e Comissões de Festas 
solicitam à Câmara Municipal o empréstimo de palcos por ocasião dos eventos que 
habitualmente organizam; -----------------------------------------------------------------  

5. Que a Autarquia só dispõe de 2 palcos que são insuficientes para atender a todas as 
solicitações, com especial incidência durante a época alta; ------------------------------  

6. Frequentemente não é possível submeter estes pedidos atempadamente à 
apreciação da Câmara Municipal, pois maioritariamente são apresentados com pouca 
antecedência; ------------------------------------------------------------------------------  

7. O Município de Albufeira elaborou o Procedimento para a aquisição de 4 palcos de 
apoio aos eventos realizados nas Freguesias do Concelho de Albufeira; ----------------   
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8. Nos termos da alínea U) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais, Compete à Câmara Municipal “apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município (…)”; -----------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere celebrar o Protocolo entre o Município de 
Albufeira e a Junta de Freguesia da Guia para a cedência e utilização de palco, 
propriedade do Município de Albufeira, para os eventos que tenham lugar na Guia.” ------   
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. -----------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A Junta de Freguesia de Ferreiras organiza e apoia festas de âmbito popular e que 

se inserem na tradição das comunidades que integram a freguesia, como a Festa de 
Aniversário da Freguesia, Festival de Ranchos Folclóricos, Festa do Caracol e outros 
eventos de associações e clubes desta freguesia; ---------------------------------------  

2. Estas festas populares têm uma acrescida na afirmação da identidade local, no 
fortalecimento do espírito de cidadania e de pertença, na valorização do património 
e na preservação de usos e costumes tradicionais; ---------------------------------------   

3. Estas manifestações, apesar de se realizarem na área da Freguesia de Ferreiras, 
têm uma abrangência concelhia, constituindo um fator de dinamização e valorização 
da oferta territorial; ----------------------------------------------------------------------  

4. Diversas entidades do Concelho, designadamente Juntas de Freguesia, Párocos, 
Comissões Fabriqueiras, Associações de natureza diversa e Comissões de Festas 
solicitam à Câmara Municipal o empréstimo de palcos por ocasião dos eventos que 
habitualmente organizam; -----------------------------------------------------------------  

5. Que a Autarquia só dispõe de 2 palcos que são insuficientes para atender a todas as 
solicitações, com especial incidência durante a época alta; ------------------------------  

6. Frequentemente não é possível submeter estes pedidos atempadamente à 
apreciação da Câmara Municipal, pois maioritariamente são apresentados com pouca 
antecedência; ------------------------------------------------------------------------------  

7. O Município de Albufeira elaborou o Procedimento para a aquisição de 4 palcos de 
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apoio aos eventos realizados nas Freguesias do Concelho de Albufeira; ----------------   
8. Nos termos da alínea U) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais, Compete à Câmara Municipal “apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município (…)”; -----------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere celebrar o Protocolo entre o Município de 
Albufeira e a Junta de Freguesia de Ferreiras para a cedência e utilização de palco, 
propriedade do Município de Albufeira, para os eventos que tenham lugar em 
Ferreiras.” -------------------------------------------------------------------------------------   
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. -----------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= PROTOCOLOS – A.H.S.A. – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem a A.H.S.A. - Associação Humanitária Solidariedade Albufeira solicitar apoio a 
esta Câmara Municipal, apoio no âmbito do Protocolo entre o Município de Albufeira e a 
A.H.S.A. - Associação Humanitária Solidariedade Albufeira firmado a 17 de Março de 
2005 e respectivas Adendas de 21 de Dezembro de 2005 e de 22 de Dezembro de 
2009, que se anexam. -------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à 
família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice 
e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidades para o trabalho; -------------------------------------------------------  

2. Figura entre as competências, legalmente estabelecidas para o Município de 
Albufeira, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, nomeadamente com vista a prossecução de obras ou eventos de 
interesse municipal; -----------------------------------------------------------------------  

3. Em 17 de Março de 2005, foi celebrado entre o Município de Albufeira e a 
Associação referenciada, um Protocolo de Colaboração, nos termos do qual aquele 
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cedeu à referida Associação o uso e fruição do edifício, de que é proprietário, sito 
na Rua Latino Coelho, freguesia e concelho de Albufeira, para que nele instalasse e 
mantivesse em funcionamento um Centro de Dia; ----------------------------------------  

4. Nos termos da cláusula 5.ª alínea c) daquele Protocolo, o Município de Albufeira 
obrigou-se, ainda, "A conceder apoio financeiro anual, em função do valor proposto 
pela A.H.S.A., a ser definido por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira, 
tendo em atenção os encargos demonstrados e as fontes de financiamento de que 
dispõe a A.H.S.A., por forma a assegurar o funcionamento do centro de dia, que 
possui inequívoco interesse público concelhio."; ------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------- Proponho -------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir à A.H.S.A. - Associação Humanitária 
Solidariedade Albufeira, uma comparticipação financeira de € 70.000,00 (setenta mil 
euros), no âmbito do Protocolo existente.” --------------------------------------------------  
Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 
atribuição de uma comparticipação financeira no montante de setenta mil euros. ---------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CONTRATOS LOCAIS DE SEGURANÇA DO ALGARVE – MINUTA DO 
CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do Contrato Local de Segurança do Algarve, a celebrar com o 
Ministério da Administração Interna, no âmbito da redução dos índices de 
criminalidade e promoção do sentimento de segurança da comunidade, documento do 
qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião.-  
Esta minuta encontrava-se instruída com duas informações, a primeira com origem na 
Divisão Jurídica e de Contencioso do seguinte teor: ----------------------------------------   
“Analisada a minuta do Contrato Local de Segurança anexo à etapa n.º 1, cumpre fazer 
os seguintes comentários: --------------------------------------------------------------------  
No n.º 1 da Cláusula 4.ª, é feita referência a uma "comissão Interministerial dos CLS" 
cuja composição não está definida no contrato. Salvo melhor opinião, quer-nos parecer 
de que deveria essa mesma composição estar definida à semelhança do que é feito para 
a "Comissão Coordenadora" - vide cláusula 9.ª bem como para o "Núcleo Operacional" - 
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vide cláusula 10.ª ------------------------------------------------------------------------------  
Na cláusula 5.ª é feita a referência ao "prazo de 30 dias" para a Comissão 
Interministerial dos CLS e a Comissão Coordenadora do CLS elaborarem o Plano de 
Intervenção, no qual identificam as matérias descritas nas alíneas a) a d). Contudo não 
se encontra determinado o início de tal período de contagem que, salvo melhor opinião 
deveria ser determinado. ---------------------------------------------------------------------  
Por fim, quer-nos parecer que deveria ainda ser determinado qual o prazo de duração 
do contrato porquanto nenhuma cláusula previu essa mesma duração. ---------------------  
Sendo tudo quanto nos cumpre informar, devolve-se a presente para os efeitos tidos 
por mais convenientes.” -----------------------------------------------------------------------  
A segunda, com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância, do seguinte teor: ----  
“Considerando a informação disponibilizada pelo Ministério da Administração Interna 
(MAI), a nova geração de Contrato Locais de Segurança (CLS) pretende encontrar 
respostas e soluções adequadas às especificidades sócio criminais de cada território e 
promover a cooperação entre a Administração Central, Autarquias e Comunidades 
Locais, tendo como objectivos a redução de vulnerabilidades sociais, prevenção da 
criminalidade e da delinquência juvenil, e, consequentemente, o incremento do 
sentimento de segurança das populações. ----------------------------------------------------  
Para o efeito e em termos de enquadramento conceptual, os CLS assentam em eixos de 
intervenção distintos, tais como a prevenção da delinquência juvenil, eliminação de 
factores criminógenos, reforço da visibilidade policial, redução de vulnerabilidades 
sociais, promoção da cidadania e igualdade de género, pelo que vêm solicitar ao 
Município de Albufeira (MA) a informação necessária à elaboração do respectivo 
diagnóstico local de segurança. ---------------------------------------------------------------  
Neste âmbito, cumpre informar que, não detendo quaisquer competências legais em 
matéria de prevenção e investigação criminal, bem como de manutenção da ordem e 
tranquilidade pública, consequentemente esta Polícia Municipal não dispõem de 
quaisquer dados e/ou elementos úteis e/ou pertinentes para efeitos de caracterização 
do panorama sócio criminal do Município de Albufeira. --------------------------------------  
É quanto cumpre informar” -------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 
para o contrato, cuja minuta se aprova, podendo, em consequência, o mesmo ser 
outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. -----------------------------------  
 
= LOTEAMENTOS – ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL LOCALIZADO 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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NO SÍTIO DAS CASAS, PADERNE – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem no Departamento de Gestão e Finanças, foi 
apresentada uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em 
conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------  
“Em face dos factos atrás referidos, torna-se fundamental remeter o assunto 
novamente a reunião de Câmara no sentido de esta deliberar retificar a proposta de 
alteração do loteamento já aprovada por deliberação camarária datada de 27 de Maio 
de 2015, no sentido de referir que a mesma incide sobre os prédios efetivamente 
abrangidos pela operação de loteamento e que são: -----------------------------------------  
• Prédio rústico descrito na CRPA sob o n.º 809/891114 da freguesia de Paderne com 

a área total de 32.960,00 m2. ------------------------------------------------------------  
• Prédio urbano, já demolido, descrito na CRPA sob o n.º 6100/20150108 com a área 

de 33,90 m2 --------------------------------------------------------------------------------  
• Prédio urbano, já demolido, descrito na CRPA sob o n.º 3757/20021126 com a área 

de 133,00 m2 -------------------------------------------------------------------------------  
Em anexo junta-se memória descritiva, minuta do alvará de loteamento a emitir, planta 
de síntese e planta de cedências, que deverão vir a ser presentes a reunião de Câmara 
Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar da memória descritiva, da minuta do alvará de 
loteamento, da planta síntese e planta de cedências documentos que se dão por 
integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar 
proceder nos estritos termos sugeridos na mesma. --------------------------------------  
Mais foi deliberado aprovar a minuta do alvará de loteamento e remeter ao 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para emissão da alteração ao 
alvará em causa. -----------------------------------------------------------------------------  

= RESTITUIÇÕES – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, em regime de substituição, 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   
“Através da distribuição SGDCMA/2016/59183, SGDCMA/2016/59791, 
SGDCMA/2016/60276, SGDCMA/2016/68672 e SGDCMA/2016/70261 foi solicitado 
proceder à restituição do valor pago em excesso, conforme quadro abaixo, sendo que a 
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situação encontra-se devidamente informada e o valor a restituir cabimentado. ----------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 
Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores nela descritos. --------  

= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – ANDRÉ DUARTE DA CRUZ  
– PROPOSTA = 

 

NOME 

 

NIF 

VALOR A RESTITUIR  

MOTIVO 

Maria Antonieta Martins Rodrigues Victo 111804507 5,00 € 

(Referência de 

Compromisso 

00421/2016 – 

0102/06020301) 

 

A requerente solicitou a transladação das 

ossadas, desistindo do aluguer do ossário. De 

acordo com o ponto 14.9.1.2, do Regulamento 

de Taxas e Licenças, a requerente deveria ter 

efetuado o pagamento no valor de €5,00. 

Tendo a trasladação sido efetuada no 

corrente mês, a requerente tem a haver € 

10,00, pagos a mais pelo aluguer do Ossário.  

Assim, sugere-se que a Câmara proceda à 

restituição de apenas € 5,00. 

Rodney Mccomb 244689733 1,64 € 

(Referência de 

Compromisso 

00421/2016 – 

0102/06020301) 

Valor a pagar é de € 938,36 e foi efetuada 

transferência no valor de € 940,00. 

Sugere-se a devolução de € 1,64. 

Construções Aurélio & Candeias, Lda 501999280 85,64 € 

(Referência de 

Compromisso 

00421/2016 – 

0102/06020301 

Foi efetuado o pagamento da fatura de 

consumo de água do mês de setembro no valor 

de 83.00€, considerando que o valor do cheque 

é de 168.64, foi emitida guia de recebimento 

nº 10154 no valor de 85,64, para restituição 

do valor.  

Marco Paulo Guerreiro Gonçalves 220968470 47,78 € 

(Referência de 

Compromisso 

00421/2016 – 

0102/06020301 

Pagamento em duplicado por MB, referente à 

fatura n.º 287271, no valor de € 47,78. (Guia 

Receita 7155 e 7156/2016 a 09.11.2016) 

Associação Proprietários Vila das Lagoas 510421482 47,78 € 

(Referência de 

Compromisso 

00421/2016 – 

0102/06020301 

Transferência para a conta do Município o 

valor de 4. 912,95€, para efetuar o pagamento 

da fatura nº 003/45341/2016 emitida em 

03/10/2016 no valor de 4.876,23€, ficando um 

excedente de 36,72€ (Guia de recebimentos 

nº 10995). 

 



29 de novembro de 2016  

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do 

Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão 
abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de 
horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: --------------------------------   

 
 
 
 
2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da 

pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é 
remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou 
privadas, de interesse para a comunidade; -----------------------------------------------  

3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na 
sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal; ------------------------   

4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são 
integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em 
articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos 
ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar 
maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo 
permanente); -------------------------------------------------------------------------------   

5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do 
trabalho a favor da comunidade, no serviço de Veterinária Municipal. ------------------  

6. O serviço de Veterinária Municipal, dispõem de uma série de tarefas que podem ser 
exercidas por indivíduos na situação de prestação de trabalho a favor da 
comunidade, sendo que as tarefas serão atribuídas e coordenadas pelo encarregado 
ou responsável do respetivo serviço e cuja finalidade do trabalho se reverterá a 
favor do município e dos seus munícipes; -------------------------------------------------   

7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de 
competências do órgão executivo – Câmara Municipal; -----------------------------------   

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar no 

Nome N.º de Horas Unidade Orgânica 
André Duarte da Cruz 100 Serviço de 

Veterinária 
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Serviço Municipal de Veterinária o cidadão André Duarte da Cruz para a prestação de 
100 horas de trabalho a favor da comunidade. ----------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – RUI CÉSAR FIGUEIREDO FERREIRA 

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do 

Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão 
abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de 
horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: --------------------------------  

 
 
 
2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da 

pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é 
remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou 
privadas, de interesse para a comunidade; -----------------------------------------------  

3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na 
sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal; ------------------------   

4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são 
integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em 
articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos 
ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar 
maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo 
permanente); -------------------------------------------------------------------------------   

5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do 
trabalho a favor da comunidade, na Unidade Organica do Desporto e Juventude; -----  

6. Os serviços da Unidade Orgânica do Desporto e Juventude, dispõem de uma série 
de tarefas que podem ser exercidas por indivíduos na situação de prestação de 
trabalho a favor da comunidade, sendo que as tarefas serão atribuídas e 
coordenadas pelo encarregado ou responsável do respetivo serviço e cuja finalidade 
do trabalho se reverterá a favor do município e dos seus munícipes; -------------------   

7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do 

Nome N.º de Horas Unidade Orgânica 
Rui César Figueiredo Ferreira 120 DDJ 
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artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de 
competências do órgão executivo – Câmara Municipal; -----------------------------------   

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar no 
DDESC/DDJ o cidadão Rui César Figueiredo Ferreira para a prestação de 120 horas de 
trabalho a favor da comunidade.”-------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – TIAGO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

COSTA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 “Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------  
1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do 

Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão 
abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de 
horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: --------------------------------  

 
 
2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da 

pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é 
remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou 
privadas, de interesse para a comunidade; -----------------------------------------------  

3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na 
sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal; ------------------------   

4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são 
integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em 
articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos 
ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar 
maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo 
permanente); -------------------------------------------------------------------------------   

5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do 
trabalho a favor da comunidade, na SMV; ------------------------------------------------  

6. Os serviços do Serviço Municipal de Veterinária, dispõem de uma série de tarefas 
que podem ser exercidas por indivíduos na situação de prestação de trabalho a 
favor da comunidade, sendo que as tarefas serão atribuídas e coordenadas pelo 

Nome N.º de Horas Unidade Orgânica 
Tiago Alexandre Oliveira da Costa 70 SMV 

 



  
 
 

 __________________________ 
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encarregado ou responsável do respetivo serviço e cuja finalidade do trabalho se 
reverterá a favor do município e dos seus munícipes; ------------------------------------   

7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de 
competências do órgão executivo – Câmara Municipal; -----------------------------------   

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar no 
SMV o cidadão Tiago Alexandre Oliveira da Costa para a prestação de 70 horas de 
trabalho a favor da comunidade.” ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 
 

= HABITAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO EM REGIME DE ARRENDAMENTO 
APOIADO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) A 1 de setembro do presente ano, entrou em vigor a Lei n.º 32/2016, de 24 de 

agosto, que faz a primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, a qual 
«estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação e revoga a Lei 
n.º 21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.º 608/73, de 14 de novembro, e 
166/93, de 7 de maio»; --------------------------------------------------------------------  

b) Em reunião realizada no dia 15 de novembro de 2016, a digníssima Câmara Municipal, 
deliberou, aprovar a Lista Definitiva Ordenada dos Candidatos ao Concurso de 
Atribuição de 1 fogo para Arrendamento em Regime de Arrendamento Apoiado; ------  

c) O Candidato Ruben Manuel Coelho da Costa ocupa o primeiro da Lista 
supramencionada. --------------------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  
Aprovar a Minuta do Contrato em Regime de Arrendamento Apoiado, anexa, referente 
à habitação social, sita em Sítio das Lagoas, Colina do Sobreiro, Bloco 4, rés-do-chão, 
direito, em Ferreiras, elaborada de acordo com a Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, 
conforme indicação dos serviços jurídicos.” -------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato nela referida, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 
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documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CARTÃO SÉNIOR MUNICIPAL – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. Compete à Câmara, conforme disposto na alínea v) do n.º 1 do art.º 33, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, “Participar na prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes 
da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento municipal”; ----------------------------------------  

2. Esta câmara oferece aos seus munícipes seniores a possibilidade de usufruir de um 
cartão sénior que se destina a facultar descontos em serviços municipais públicos, 
bem como no comércio e serviços locais que manifestem por escrito vontade de 
aderir; --------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o cartão sénior se encontra devidamente regulamentado; --------------------------  
4. Os requerentes apresentaram nos serviços da DEAS, toda a documentação exigida e 

cumprem os requisitos definidos no regulamento 359/2009, 14 de Agosto; ------------  
Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir os respectivos cartões nos respectivos 
termos e conforme documentação em anexo.” -----------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da documentação nela referida, documentos que se 
dão por integralmente transcritos e dos quais fica cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MARIA ADELAIDE DOS SANTOS RÊGO – 

PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Vem a Sra. Maria Adelaide dos Santos Rêgo, através do requerimento anexo, solicitar 
a esta Câmara Municipal, a reativação da atribuição do Subsídio de Arrendamento. ------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) Que aquando da abertura do concurso para atribuição de uma Habitação Social, no 

Município de Albufeira, e tendo em conta o disposto no Regulamento Municipal de 
Atribuição de Habitação Social, a Sra. Adelaide Rêgo, solicitou o cancelamento do 
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Subsídio ao Arrendamento, que lhe estava a ser atribuído para poder candidatar-se 
ao referido concurso; ----------------------------------------------------------------------  

b) Que aquando da publicação da Lista Provisória, verificou que a classificação que lhe 
foi atribuída é “não elegível”, nos termos da alínea c), do n.º 1 do art.º 5.º do 
regulamento supra mencionado; -----------------------------------------------------------  

c) Que em reunião de câmara realizada em 15.11.2016, foi deliberado aprovar a Lista 
Definitiva dos Candidatos ao Concurso, para atribuição de uma Habitação Social, da 
qual se anexa cópia; ------------------------------------------------------------------------  

d) O parecer jurídico datado de 04.07.2016, na distribuição SGDCMA/2016/38351, do 
qual se anexa cópia; ------------------------------------------------------------------------  

e) A deliberação de reunião de câmara de 13.07.2016, referente ao ponto anterior, a 
qual se transcreve: “Foi deliberado, determinar que os agregados familiares que 
pretendam concorrer à atribuição de habitações sociais, e se encontrem a usufruir 
de apoios financeiros públicos para fins habitacionais, não sejam excluídos, à priori, 
do referido concurso, sendo que, na eventualidade de lhes vir a ser atribuído um 
fogo, no culminar daquele procedimento, deixarão natural e necessariamente de 
beneficiar de quaisquer comparticipações financeiras, pagas por entidade pública, 
para fins habitacionais. --------------------------------------------------------------------  

Deverá ser remetido à DJC para em sede de regulamento fazer proposta de alteração 
de regulamento onde fique clara esta interpretação.”; --------------------------------------  
Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Sra. Maria Adelaide dos Santos 
Rêgo através da continuação da atribuição do Subsídio de Arrendamento, desde o mês 
de julho, inclusive.” ----------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA DE 

MARIA MANUELA LEONOR – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   
“Face ao exposto, sugere-se, tendo em conta o parecer da Comissão de Habitação em 
reunião realizada a 04.11.2016 (ata em anexo), que a digníssima Câmara Municipal delibe 
a intenção de indeferir da Atribuição do Subsídio de Arrendamento, à candidata Maria 
Manuela Guerreiro Leonor. -------------------------------------------------------------------  
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Para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 
primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, sugere-se que seja 
concedido à candidata o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe 
oferecer sobre o assunto.” -------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, manifestar a intenção de indeferir a atribuição do subsídio de 
arrendamento à candidata Maria Manuela Leonor. ---------------------------------------   
Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 
vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 
concedido à requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe 
oferecer sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ISABEL ÂNGELO SARAIVA 

BASÍLIO PEREIRA – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros), à 
candidata Isabel Ângelo Saraiva Basílio Pereira, com efeito a partir do início de 
setembro de 2016, inclusive.” -----------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Isabel Ângelo 
Saraiva Basílio Pereira (candidatura número 68/2016), no valor de cento e vinte 
cinco euros mensais, com efeitos a partir do início do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezasseis, inclusive. --------------------------------------------------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ELEN KEITY ALMEIDA DA 

SILVA – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 180,00€ (cento e oitenta euros), à 
candidata Elen Keity Almeida Silva, com efeito a partir do início de novembro de 2016, 
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inclusive.” --------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, atribuir subsídio de arrendamento à candidata Elen Keity 
Almeida da Silva (candidatura número 73/2016), no valor de cento e oitenta euros 
mensais, com efeitos a partir do início do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezasseis, inclusive. -------------------------------------------------------------------------  
 
= PROCESSO 185/10.8 BELLE-A - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ – INFORMAÇÕES = 
Relacionadas com este assunto foram apresentadas várias informações e despachos 
ínsitos nas distribuições SGDCMA/2015/38212 e SGDCMA/2015/41590, 
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. -------------------------------------------------------------------  

= REEMBOLSOS DE ENCARGOS COM PROCESSOS JUDICIAIS  
– REQUERIMENTO DE MANUEL BARTOLOMEU BATISTA VIEGAS = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
apreciação por parte da Divisão Jurídica e de Contencioso. ----------------------------  

= REEMBOLSOS DE ENCARGOS COM PROCESSOS JUDICIAIS  
– REQUERIMENTO DE HERLÂNDER CABRITA MENDES COELHO = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
apreciação por parte da Divisão Jurídica e de Contencioso. ----------------------------  

= REEMBOLSOS DE ENCARGOS COM PROCESSOS JUDICIAIS  
– REQUERIMENTO DE HUMBERTO JOSÉ DIAS MARTINS = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
apreciação por parte da Divisão Jurídica e de Contencioso. ----------------------------  

= REEMBOLSOS DE ENCARGOS COM PROCESSOS JUDICIAIS  
– REQUERIMENTO DE JORGE MANUEL PALMA FERNANDES = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
apreciação por parte da Divisão Jurídica e de Contencioso. ----------------------------  
 

= OBRAS MUNICIPAIS – REMODELAÇÃO DA URBANIZAÇÃO SETOBRA  
– REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com esta empreitada e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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“Após cálculo da revisão de preços da obra em epígrafe efetuado por esta Edilidade, e 
ao abrigo do n.º 45 do caderno de encargos, o cálculo de revisão de preços definitiva é 
de 1.591,51 € mais IVA. -----------------------------------------------------------------------  
Deste modo, submete-se à aprovação da Exma. Câmara, o cálculo de revisão de preços 
definitiva no valor de 1.591,51 € mais IVA, a favor do Município. ---------------------------  
Face ao exposto submete-se à aprovação da Exma. Câmara o valor de 1.591,51 € mais 
IVA, relativos à revisão de preços da empreitada supracitada.” ----------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação, 
aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor de mil, quinhentos e 
noventa e um euros e cinquenta e um cêntimos, acrescido de IVA, a favor do 
município. --------------------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA REPAVIMENTAÇÃO DE 
TROÇO DO CAMINHO DAS SESMARIAS INCLUINDO ACESSO AO JI DE VALE 

RABELHO – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, em regime de substituição, foi 
apresentada uma informação do seguinte teor: ----------------------------------------------   
“Após análise do plano de segurança e saúde apresentado na etapa 1, informa-se que o 
mesmo se encontra em condições de ser aprovado. ------------------------------------------  
Tratando-se de uma empreitada adjudicada em reunião de Câmara, sugere-se a 
remessa da presente distribuição para apreciação da Exma. Câmara.” ---------------------  
A informação fazia-se acompanhar do Plano de Segurança e Saúde nela referido, 
documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, aprovar o 
Plano de Segurança e Saúde. ---------------------------------------------------------------  
 
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÕES EM PAVIMENTOS 

DE PARQUES INFANTIS EXISTENTES E EM NOVAS ÁREAS DE 
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES” – AUTO DE CONSIGNAÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, adjudicada em vinte e cinco de agosto último à 
empesa Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A., foi 
apresentado o auto de consignação da obra, datado de dez 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 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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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. -------------------------------------------------------------------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 
Dos pareceres, autos e outros elementos referidos nas deliberações que seguem, 
relativas a processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e segundo o critério deste, que 
foram rubricadas pelos senhores membros do Executivo e se destinam a arquivo na 
pasta de documentos respeitante à presente reunião. --------------------------------------  
As descrições dos pedidos que seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas 
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 36381 de 15-09-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 351/1992 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Shine Investments Limited -----------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Cerro Grande, Lote 5, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar – Legalização -----------  
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de onze de novembro de dois mil e dezasseis, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15865 de 28-04-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 603/2001 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Coelha, Lda ----------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Praia da Coelha, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de apoio de praia com equipamento associado- 
Aprovação do projecto de arquitectura ------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de catorze 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 
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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): 37882 de 28-09-2016 -----------------------------------------  
Processo n.º: 118IP/2016 --------------------------------------------------------------------  
Requerente: Gabriela Correia -----------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Felizalgarve, Lote 66, Sesmarias, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Pedido de informação prévia relativo à construção de uma moradia unifamiliar, 
piscina e muros de vedação -------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de novembro de dois mil e 
dezasseis, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado. ----------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 40317 de 05-11-2015; 31423 de 04-08-2016 e 45530 de 
18-11-2016 -------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 457/1983 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Francisco Sousa Xavier ---------------------------------------------------------  
Local da Obra: Mosqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  
Assunto: Licença – Construção de muro de vedação -----------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
em conta o parecer técnico de vinte e quatro de novembro de dois mil e dezasseis 
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e informação da Divisão de Obras Particulares de treze de setembro de dois mil e 
dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5970 de 22-02-2016; 23060 de 06-06-2016; ECMA41722 
de 25-10-2016 e 42419 de 28-10-2016 ------------------------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 483 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. -----------------------------  
Local da Obra: Várzeas da Orada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  
Assunto: Licença – Operação de loteamento Urbano (loteamento C) -----------------------  
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para remeter 
à Divisão Jurídica e de Contencioso e Divisão de Gestão Urbanística e de 
Planeamento para parecer sobre o enquadramento do solicitado face ao protocolo 
relativo a compensações e cedências e à forma proposta de pagamento da TRIUs. 
Não estava presente a senhora vereadora Ana Vidigal. ---------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5965 de 22-02-2015; 23417 de 08-06-2016; 25936 de 27-
06-2016; 28061 de 12-07-2016; 32693 de 11-08-2016; 35803 de 09-09-2016 e 
35803CE de 09-09-2016 ---------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 511/2008 ---------------------------------------------------------------  
Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. -----------------------------  
Local da Obra: Marina de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  
Assunto: Licença – Operação de Loteamento Urbano (loteamento D) ----------------------  
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para remeter 
à Divisão Jurídica e de Contencioso e Divisão de Gestão Urbanística e de 
Planeamento para parecer sobre o enquadramento do solicitado face ao protocolo 
relativo a compensações e cedências e à forma proposta de pagamento da TRIUs. -   
Não estava presente a senhora vereadora Ana Vidigal. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8496 de 12-03-2014; 28581 de 21-08-2014; 40581 de 19-
11-2014; SGDCMA891 de 06-01-2015; 30061 de 06-08-2015; 3131 de 27-01-2016; 
3118 de 27-01-2016; 3131 de 27-01-2016; 16154 de 29-04-2016 e 40654 de 18-10-
2016 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 514/2014 ---------------------------------------------------------------  
Requerente: Construções Aldeia Praia da Oura, Lda e Ana Cristina Bentes Duarte 
Estrelo Steiner -------------------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-------------------  
Assunto: Licença – Operação de loteamento -------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido, nos termos e condições da 
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informação técnica de vinte e quatro de novembro de dois mil e dezasseis e 
parecer técnico de vinte e oito de novembro de dois mil e dezasseis. -----------------   

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