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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2017 

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO =  
O senhor presidente saudou os presentes e convidou o público a inscrever-se a fim 
de participar na reunião. --------------------------------------------------------------------  
− José Luís Quintana - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Ora bons dias, 
mais uma vez senhor presidente, digníssimos vereadores e vereadoras, meus senhores 
e minhas senhoras. Espero que seja a última vez que venho dirigir-me ao senhor 
presidente derivado a este processo, porque realmente já não podemos aguentar mais. 
Fizemos várias démarches, a câmara pediu novamente, conforme Vossa Excelência tem 
conhecimento disso, o parecer à REN, não pediu parecer às Infraestruturas de 
Portugal, fui eu que pedi conforme está em vosso conhecimento, já está aí junto ao 
processo e tenho os pareceres todos favoráveis, menos o da REN. Agora é assim, não 
posso mais nem estar à espera que os prejuízos são enormes. Ou a câmara realmente 
resolve a situação e me aprova o armazém, ou então temos de resolver por outra 
situação, e já agora uma outra pergunta. Gostaria que me respondessem, se soubessem 
mas creio que não, como é que conseguiram fazer, implantar lá e construir, não é da 
vossa responsabilidade, que eu sei que não é, construir a estação elevatória sem dar 
conhecimento ao proprietário. Se foi por adjudicação direta, se foi por concurso 
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público, não sei. Só que realmente já lá está há mais de quinze anos, é a única coisa que 
eu peço, desde o início, já andaram a empatar o senhor, o senhor engenheiro Batalha, 
andou empatado um ano e tal, e vim a saber que certamente, aquilo tem conhecimento, 
toda a gente teve conhecimento disto, eu já não posso mais falar com os serviços.------ 
Gostaria que Vossas Excelências, conforme têm dedicado já há mais de uns quatro ou 
cinco meses a esta parte, realmente eu preciso da vossa ajuda. Epá, não é, aquilo não é, 
pronto. Era só isso que precisava de saber. Mas urgente, realmente os prejuízo são 
enormes.” --------------------------------------------------------------------------------------  
− Cesaltina do Carmo - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “É assim, não é a 
primeira vez que eu estou cá, e é de conhecimento de alguns dos senhores. As minhas 
queixas, tenho duas queixas. Uma é o barulho na Avenida Sá Carneiro, porque eu moro 
na Travessa Antero de Quental, e até às quatro da manhã não consigo descansar com o 
barulho dos bares, ainda não me resolveram o assunto. Outra é que foram pôr três 
contentores de lixo ao pé da minha porta, eu já pedi para que me retirassem aquilo de 
lá, porque é o cheiro, é o barulho das garrafas, eles vão meter as garrafas dentro dos 
contentores. Até às quatro não consigo descansar porque é o barulho dos bares, a 
partir das quatro é eles a porem o lixo dentro dos contentores, fazem uma barulheira 
desgraçada, e depois é a recolha do lixo, claro, que tem que ser feita. Não têm cuidado 
nenhum, as pessoas, eu sei que as pessoas não têm cuidado, põem o lixo no chão com os 
contentores vazios. Ainda ontem aconteceu às oito horas da noite, três sacos de um 
empregado lá do Alberto`s, e pôs no chão e eu disse: “ouvir isto está melhor? Está os 
contentores… Ah, os contentores estão cheios. Não estão, não. Está um cheio e estão 
dois vazios.” E é a porcaria e o cheiro, por acaso hoje foram lavar a rua, não sei se 
pensaram que eu vinha cá reclamar, hoje foram lavar a rua. Já há tanto tempo que eu 
peço, já há um mês e ainda não foram. E os vidros e tudo, ainda ontem eu estive que 
estar a varrer os vidros, para o meu marido poder passar com o carro, porque era os 
vidros na rua que não se podia, todos partidos. E então vinha mais uma vez pedir a 
ajuda, que me resolvessem o assunto, porque até às quatro não consigo dormir de uma 
maneira, das quatro em diante de outra. Eu não posso dormir durante o dia, porque 
tenho de trabalhar, e agora começa a escola e tudo, e tenho uma miúda com treze anos 
para ir estudar. É só isto. Obrigado.” --------------------------------------------------------  
O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe. Perguntou se mais 
alguém desejava intervir e ninguém se manifestou. --------------------------------------  
Em seguida, informou o senhor José Luís Quintana que iria ver o processo e 
solicitar também aos serviços que verificassem o que há a fazer e que dessem uma 
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resposta para que o munícipe pudesse agir. -----------------------------------------------  
− José Luís Quintana - O munícipe voltou a intervir: “Para agir em conformidade o 
senhor presidente, deve ter conhecimento dessa exposição.” ------------------------------  
O senhor presidente disse conhecer todo o processo, o senhor já havia falado 
dele, contudo, iria revê-lo novamente. ----------------------------------------------------  
− José Luís Quintana - O munícipe disse: “Eu sei, eu sei que o senhor conhece. Quando 
é que acha que poderá eventualmente dar uma resposta?” ----------------------------------  
Respondeu o senhor presidente que, entre uma a duas semanas, conseguir-se-ia 
dar uma resposta. ----------------------------------------------------------------------------  
Sobre as questões colocadas pela dona Celestina sobre o barulho e o lixo, o 
senhor presidente disse tratar-se um velho problema, não obstante, o mesmo ter 
de ser resolvido. -----------------------------------------------------------------------------   
Também concordou que esta situação do barulho e do lixo não correu da melhor 
maneira, porém, tudo estavam a fazer para que melhorasse e para que as pessoas 
pudessem passar a viver com mais qualidade de vida, que era o que interessava a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu o senhor presidente que teria de haver aqui alguma colaboração por parte 
das pessoas, tal como a munícipe havia alertado. ----------------------------------------  
− Cesaltina do Carmo - A munícipe disse: “Mas não há, senhor presidente.” --------------  
O senhor presidente disse à munícipe que já tinha visto inúmeras vezes os 
contentores vazios e os sacos jogados ali à beira, tal como a mesma havia 
descrito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
− Cesaltina do Carmo - A munícipe continuou: “Exatamente, ainda ontem aconteceu. 
Mas e porquê que não tiram de lá? Há dois bares, há dois bares, que é o Bar Espelho e o 
BJ, e o outro da parte de cima que eu não sei o nome, põem os sacos do lixo rente à rua, 
em cima do passeio, quando fecham às duas horas, porque são os únicos que fecham às 
duas horas, os outros ninguém fecha às duas, mas isso não interessa, é o horário. Põem 
os sacos ao pé. Agora foi, por que é que os outros não fazem o mesmo? Vão pôr a 
porcaria toda lá e depois uma pessoa não consegue. E é o cheiro, e é a rua suja, e tudo 
preto. Por acaso hoje, como lhe disse, foram lavar, não sei se pensaram que eu vinha cá 
reclamar, foram lá logo lavar a rua. E então agradecia que me tirassem aquilo de lá. E o 
barulho, claro. Se isto agora, logo era só de verão, agora é de verão e de inverno. Já o 
inverno passado assim foi e continua agora na mesma.” -------------------------------------  
O senhor presidente disse que iriam ver o que se estava a passar. --------------------  
− Cesaltina do Carmo - A munícipe concluiu: “Pois agradecia, já não é a primeira vez 
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que eu venho cá fazer esta reclamação.” -----------------------------------------------------  
O senhor presidente deu por encerrado o período do público. --------------------------  

= 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 8 DE AGOSTO DE 2017 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia oito 
de agosto de dois mil e dezassete, 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. ----------------------------------  

= SALDOS – ALTERAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA, NÚMERO 
163 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 – INFORMAÇÃO = 

Com origem nos Serviços de Tesouraria foi apresentada uma informação do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“O resumo diário da tesouraria n.º 163, de 28/08/2017, apresentado em reunião de 
Câmara no dia 29/08/2017, foi alterado devido ao facto de ter sido inserido por lapso, 
no dia 25/08/2017, os vencimentos no Millennium BCP em vez da Caixa Crédito Agrícola 
Mútuo. -----------------------------------------------------------------------------------------   
Assim, no resumo diário da tesouraria n.º 163, foram alteradas as seguintes parcelas a 
nível de movimentos de tesouraria: ----------------------------------------------------------  
• Millennium: na coluna saldo para o dia seguinte, onde constava 17 319 091,50 €, 

passou a constar 18 232 939,02 €. -------------------------------------------------------  
• Caixa Agrícola: na coluna saldo para o dia seguinte, onde constava 13 209 214,68 €, 

passou a constar 12 295 367,16 €. --------------------------------------------------------  
Mais se informa, que a referida alteração não interferiu com Operações Orçamentais e 
Operações Não Orçamentais. -----------------------------------------------------------------  
Junta-se em anexo o resumo diário apresentado em reunião de câmara que sofreu 
alteração em consequência do assunto acima referido. -------------------------------------  
Face ao exposto, sugere-se que o assunto seja apresentado em reunião de câmara para 
conhecimento.” --------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------   

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

A – GENERALIDADES  
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da Tesouraria do dia quatro de setembro de dois mil e dezassete, eram das quantias 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Operações Orçamentais – setenta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e nove euros e trinta e seis cêntimos. -------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, quatrocentos e dezanove mil, quinhentos e 
quarenta e dois euros e quinze cêntimos. ----------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor: -----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Lei n.º 100/2017, de vinte e oito de agosto, que altera o Decreto-Lei número 
quatrocentos e trinta e três, barra, noventa e nove, de vinte e seis de outubro, o 
Código do Procedimento e de Processo Tributário, e o Decreto-Lei número seis, barra, 
dois mil e treze, de dezassete de janeiro; ---------------------------------------------------   
♦ Da Lei n.º 101/2017, de vinte e oito de agosto, relativa à defesa da 
transparência e da integridade nas competições desportivas (terceira alteração ao 
Decreto-Lei número duzentos e quarenta e oito, hífen, B, barra, dois mil e oito, de 
trinta e um de dezembro, e segunda alteração aos Decretos-Leis números duzentos e 
trinta e sete, barra, dois mil e nove, de um de outubro, dez, barra, dois mil e treze, de 
vinte e cinco de janeiro, sessenta e seis, barra, dois mil e quinze, de vinte e nove de 
abril, e sessenta e sete, barra, dois mil e quinze, de vinte e nove de abril);  ---------------  
♦ Da Lei n.º 102/2017, de vinte e oito de agosto, que procede à quinta alteração à 
Lei número vinte e três, barra, dois mil e sete, de quatro de julho, que aprova o regime 
jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
nacional e transpõe as Diretivas dois mil e catorze, barra, trinta e seis, barra, EU, de 
vinte e seis de fevereiro, e dois mil e catorze, barra, sessenta e seis, barra, EU, de 
quinze de maio de dois mil e catorze, e dois mil e dezasseis, barra, oitocentos e um, de 
onze de maio de dois mil e dezasseis; --------------------------------------------------------  
♦ Do Decreto-Lei n.º 105/2017, de vinte e nove de agosto, que revê o modelo de 
gestão das Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão, procedendo à primeira alteração ao 
Decreto-Lei número setenta e quatro, barra, dois mil e catorze, de treze de maio.-------   

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

= INFORMAÇÕES = 
O senhor presidente informou da deslocação da claque, da delegação e de funcionários, 
a Piódão, no âmbito do concurso 7 Maravilhas de Portugal, onde Paderne alcançou o 
segundo lugar, na categoria Aldeias Rurais. --------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – REUNIÃO DE CÂMARA PÚBLICA = 
O senhor vice-presidente sugeriu que a reunião de câmara de dia doze de setembro 
fosse pública, dado o PUCA – Plano de Urbanização da Cidade de Albufeira, se 
encontrar na fase final de discussão pública. ------------------------------------------------  
Contudo, para que a próxima reunião tivesse caráter público, era necessário que o órgão 
Câmara Municipal tomasse essa deliberação, uma vez que foi também este órgão a 
deliberar que as sessões públicas teriam lugar na primeira reunião de cada mês. ---------  
A reunião de câmara de dia doze de setembro já não seria, obviamente, a primeira, 
seria a segunda e, por isso, estava a dar essa informação, salientando o senhor vice-
presidente que seria publicado um Edital, com o objetivo de informar que a dita reunião 
seria pública, situação que seria apresentada na próxima reunião de câmara para 
retificação. ------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – COOPAGUIAL – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CONCELHO DE 
ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em vinte e cinco de agosto último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Coopaguial – 
Cooperativa Agrícola do Concelho de Albufeira, na realização de uma festa convívio, no 
dia vinte e seis de agosto também último, mediante a iluminação do recinto exterior da 
sede da Cooperativa, onde se irá realizar o evento, e, conforme o disposto no número 
três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação 
pela câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito o senhor vice-presidente, e o 
senhor vereador Sérgio Brito, com fundamento no facto de fazerem parte dos 
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órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, 
e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do 
Código do Procedimento Administrativo, suscitaram a respetiva situação de 
impedimento, tendo os mesmo se ausentado da sala. ------------------------------------   
= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira é uma associação 
de cariz humanitário, sem fins lucrativos, que prossegue uma dignificante e 
reconhecida missão social na jurisdição do Município de Albufeira; ------------------------  
b) O Município de Albufeira reconhece, de forma incontestável, a importância social 
dos fins prosseguidos e dos serviços desempenhados pela referenciada associação 
humanitária junto de toda a comunidade albufeirense, nomeadamente, no combate a 
incêndios, na protecção civil, no socorrismo, no transporte de doentes e nos socorros a 
náufragos e falésias;  -------------------------------------------------------------------------  
c) Em 17 de março de 2006, foi outorgado entre este Município e a referida 
Associação, um Protocolo de Colaboração destinado a “regular as relações existentes 
entre os Outorgantes, com vista à continuação da prestação do apoio social a todos os 
munícipes do concelho”; -----------------------------------------------------------------------  
d) No âmbito daquele protocolo, o Município de Albufeira obrigou-se a colaborar na 
realização dos objectivos da Associação Humanitária, nomeadamente, a atribuir, de 
acordo com a rúbrica de subsídios do orçamento municipal, uma comparticipação 
financeira para o ano de 2006, no valor de 300.000,00 (trezentos mil euros); ------------  
e) Em 09 de dezembro de 2010, foi outorgada uma Adenda ao Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Albufeira e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Albufeira, assinada em 17 de março de 2006; --------------------------------------------  
f) Por força da assinatura daquela Adenda, foi alterada a redacção da Cláusula Quarta 
do Protocolo de Colaboração referido, a qual passou a ter a seguinte redacção; ----------  
“No âmbito do presente Protocolo, o Primeiro Outorgante obriga-se a colaborar na 
realização dos objectivos do Segundo Outorgante, nomeadamente, atribuir, de acordo 
com a rúbrica de transferências correntes do orçamento municipal, uma 
comparticipação financeira, valor este que será revisto anualmente, por deliberação 
camarária, nos termos legais (alínea a)); -----------------------------------------------------  
g) Nos termos da alínea e) daquela transcrita cláusula contratual, “o apoio anual 
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previsto na alínea a) poderá ser feito em prestações ao longo do período a que 
respeita”; --------------------------------------------------------------------------------------  
h) Mediante requerimento com data de entrada a 31 de maio de 2017, vem a 
“Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira” solicitar à 
Digníssima Câmara Municipal a uma comparticipação financeira no valor de 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil euros); considerando-se aqui integralmente reproduzida toda 
a fundamentação invocada pela Associação para sustentar o peticionado; -----------------  
i) Preceitua o artº. 33º. nº. 1, respectivamente, alíneas o) e r) da Lei nº. 75/2013, de 12 
de setembro que “compete à câmara municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à execução de 
obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação 
e defesa dos direitos dos cidadãos”; assim como “colaborar no apoio a programas e 
projectos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central”;  
Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  
Com fundamento no disposto na cláusula quarta, alínea a) do Protocolo de Colaboração 
outorgado entre este Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Albufeira, acima melhor referido, atribuir, a esta associação sem fins lucrativos, 
uma comparticipação financeira anual, para o corrente ano de 2017, no valor de Euros 
160.000,00 (cento e sessenta mil euros).” ---------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------  
Não estavam presentes o senhor vice-presidente e o senhor vereador Sérgio 
Brito, que a seguir à votação regressaram à sala. ---------------------------------------  

= APOIOS – CNE – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Tendo em conta o importante papel dos três agrupamentos de escutas do concelho de 
Albufeira na dinamização das crianças e jovens das respetivas freguesias e que a  
aposta na juventude é uma prioridade deste executivo, e: ----------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. O importante papel dos três agrupamentos de escutas existentes no Concelho de 

Albufeira na dinamização das crianças e jovens do Concelho;  --------------------------  
2. Os Agrupamentos prestam um serviço de inegável valor cívico, cultural e social aos 

jovens do concelho de Albufeira; ---------------------------------------------------------  
3. Ao longo do seu percurso, os Agrupamentos têm desenvolvido actividades que 

fomentam a transmissão dos valores do Escutismo, nomeadamente os da confiança, 
lealdade, amizade, respeito pelos outros e pela natureza, obediência, sobriedade, 
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boa educação, entre tantos outros; -------------------------------------------------------  
4. Os Agrupamentos preconizam um projeto sólido e contínuo, com grande aceitação na 

comunidade; --------------------------------------------------------------------------------  
5. O Município deve apoiar projetos sólidos e coerentes, capazes de incutir nos mais 

jovens valores de cidadania que os preparem para uma sociedade cada vez mais 
exigente; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. A aposta do Municipio de Albufeira na juventude; ---------------------------------------   
7. A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 
legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 
Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------  

8. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------  
Proponho que:  ---------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o CNE – Corpo Nacional de Escutas, 
através da atribuição de comparticipações financeiras aos seguintes agrupamentos do 
concelho de Albufeira: ------------------------------------------------------------------------   
- Agrupamento 714 de Albufeira:  €10.000 (dez mil Euros), --------------------------------   
- Agrupamento 1389 São José - Ferreiras: €10.000 (dez mil Euros); ----------------------  
- Agrupamento 1009 de Paderne:  €10.000 (dez mil Euros).” -------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“O Albufeira Futsal Clube, através do documento anexo, solicitou à Câmara Municipal, 
apoio para a realização do 7.º Dia do Futsal, evento que servirá de apresentação de 
todas as equipas de formação do clube e também da equipa principal, no dia 9 de 
Setembro de 2017 no Pavilhão Desportivo de Albufeira. ------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. É uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos equipamentos 

desportivos municipais; --------------------------------------------------------------------  
2. Que a Câmara Municipal apoiará os clubes que mobilizem praticantes residentes no 

concelho de Albufeira, organizem o maior número de actividades e de eventos, 
desenvolvam maior número de modalidades, criem profundas relações com a 
comunidade envolvente e demonstrem uma actividade consistente do ponto de vista 
desportivo e pedagógico; ------------------------------------------------------------------  
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3. A aposta na construção de novos equipamentos desportivos deve ser acompanhada 
por iniciativas que os valorizem e os coloquem à disposição de todos. ------------------  

4. O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 
Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar 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 Excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar o Albufeira Futsal Clube através do 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  
• Cedência do Pavilhão Desportivo de Albufeira, no dia 9 de Setembro das 9h30 às 

21h30.” -------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – C.A.S.A. – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Vem o C.A.S.A. - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, através do ofício anexo à presente, 
solicitar a esta Câmara Municipal, um apoio financeiro para o ano de 2017. ----------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que o C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem Abrigo é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, 
exclusivamente constituída por voluntários; ----------------------------------------------  

2. Que o C.A.S.A. é uma associação de referência no apoio aos Sem-abrigo e aos 
extratos populacionais com maiores dificuldades (idosos, crianças, famílias), que 
presta ajuda direta a mais de 1.500 pessoas diariamente (alimentação, vestuário, 
utensílios domésticos, material escolar, produtos de higiene, e outros géneros de 
primeira necessidade) no Algarve e com especial incidência no Concelho de 
Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

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 de Albufeira delibere apoiar o C.A.S.A. - Centro de 
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Apoio ao Sem Abrigo através da atribuição de uma comparticipação financeira no valor 
de € 3.000,00 (três mil euros).” --------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – CLUBE AUTOMÓVEL DO SUL – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A Câmara Municipal de Albufeira pretende, em conjunto com o Clube Automóvel do 
Sul, realizar a prova em epígrafe, a contar para o Campeonato Regional de Rallies, nos 
dias 9 e 10 de Setembro, no concelho de Albufeira. ----------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. Se trata de uma modalidade de grande espetáculo, capaz de atrair um público muito 

significo; -----------------------------------------------------------------------------------   
2. A Prova é parte integrante do Campeonato Regional de Rallies. -------------------------   
3. Este evento pretende reforçar o Calendário Desportivo Concelhio, numa altura do 

ano em que pode contribuir para a promoção e dinamização do concelho, sabendo-se 
o interesse e grande espetacularidade que os eventos motores trazem,  ---------------  

4. Esta prova contribui para projetar Albufeira como um local de excelência para a 
prática do desporto. -----------------------------------------------------------------------  

5. A realização de provas desportivas contribuem para rentabilizar e dar a conhecer as 
infra-estruturas existentes no concelho, colocando-as ao serviço de objectivos de 
desenvolvimento económico e social; ------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara delibere: ---------------------------------------------------------------  
Autorizar a outorga do Protocolo de Colaboração, cuja minuta se junta em anexo.” -------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 
referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 
atribuição de uma comparticipação financeira até ao valor máximo de nove mil euros. ----  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DE 
ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A Associação de Caçadores e Pescadores de Albufeira, solicitou à Câmara Municipal, a 
celebração do Protocolo de Colaboração em epígrafe.---------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
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1. A Associação de Caçadores e Pescadores de Albufeira é uma instituição que se 
dedica à realização de atividades sociais, recreativas, culturais, desportivas e 
lúdicas, tendo por objetivo perseguir a realização de iniciativas de apoio aos 
caçadores e pescadores do concelho, e desempenhando um importante papel na 
defesa e promoção do mundo rural; -------------------------------------------------------   

2. Os recursos cinegéticos constituem um património natural renovável de uso racional, 
conducente a uma produção sustentada no respeito pelos princípios da conservação 
da natureza e dos equilíbrios biológicos; -------------------------------------------------  

3. A caça constitui um fator de riqueza nacional, de desenvolvimento regional e local, 
de apoio e valorização do mundo rural; ---------------------------------------------------  

4. A Portaria n.º 831/2002 de 9 de Julho criou a Zona de Caça Municipal de Albufeira 
(ZCMA).; -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Foi transferida a sua gestão para a Associação de Caçadores e Pescadores do 
Concelho de Albufeira, que se propõe, além da gestão ordenada da caça, criar um 
centro cinegético, com fins formativos e recreativos. -----------------------------------  

6. O “Município” entende que a Zona de Caça Municipal de Albufeira é uma mais-valia 
para o concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

7. Compete à Câmara Municipal nos termos das disposições conjugadas das alíneas o) e 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei 
n.º 75/20013 de 12.09, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existentes, com vista à realização de eventos e atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa que tenham interesse para o 
município. -----------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo de Colaboração 
a celebrar entre o Município de Albufeira e a Associação de Caçadores e Pescadores de 
Albufeira, anexa à presente proposta.” ------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 
referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião.  ----------------------  
Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 
atribuição de uma comparticipação financeira até ao valor máximo de dez mil euros. -----  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “ALG-16-2015-17-005 – PLANO DE AÇÃO 

DE REGENERAÇÃO URBANA DE ALBUFEIRA” – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
A Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria (CIC Portugal 
2020), em reunião ordinária de 2 de novembro, aprovou o modelo de operacionalização 
do Acelerador de Investimento Municipal, que se encontra consubstanciado na 
Deliberação n.º 21/2016, com a redação que lhe foi dada pela Deliberação n.º 6/2017, 
de 11 de janeiro, o qual prevê a aplicação de uma taxa de majoração na dotação 
contratada no âmbito dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e dos Planos 
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU). ------------------------------------------   
O acesso à taxa de majoração de 10%, prevista na mencionada deliberação, ocorre 
quando se encontre aprovada, pelo menos, uma operação PARU ou PEDU e a submissão 
de pedidos de pagamento, que devem perfazer 15% de despesa elegível de uma 
operação, tenha lugar até 31 de dezembro de 2016 (15 de fevereiro de 2017, de acordo 
com a nova redação). --------------------------------------------------------------------------  
O Município de Albufeira formalizou a primeira operação PARU - Reabilitação 
Integrada da Praça da República e Musealização dos Vestígios Arqueológicos, no dia 
16/12/2016 ao CRESC Algarve 2020, sendo que no dia 29/12/2017, foi submetido o 
primeiro pedido de pagamento, correspondente a mais de 50% do valor total da 
operação. --------------------------------------------------------------------------------------  
O PARU do Município de Albufeira reúne as condições para a aplicação de uma taxa de 
majoração na dotação inicialmente contratada (910.000,00€), nos termos definidos na 
referida Deliberação n.º 21/2016 da CIC Portugal 2020. -----------------------------------  
Foi rececionado no dia 21/08/2017 o ofício n.º S03576-201708-GFC da CCDR Algarve 
com a adenda ao Termo de Aceitação da candidatura “ALG-16-2015-17-005 – Plano de 
Ação de Regeneração Urbana de Albufeira”, que assegura o financiamento do PARU de 
Albufeira pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) num total de 
1.001.000,00€, em resultado da aplicação de uma taxa de majoração na dotação 
inicialmente contratada, correspondendo a 91.000,00€. ------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a Adenda ao 
Termo de Aceitação da operação “ALG-16-2015-17-005 – Plano de Ação de 
Regeneração Urbana de Albufeira”, assim como autorizar a assinatura dos dois 
exemplares recebidos.” -----------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= ANAS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALGARVE E HUELVA  
– PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) O Município de Albufeira integra a Associação ANAS – Associação de Municípios do 

Algarve e Huelva (ANAS), tal como consta dos seus estatutos, publicados na III 
Série do Diário da República de 03 de outubro de 1997, em anexo; --------------------  

b) Em 01 de abril de 2005, a assembleia geral da ANAS deliberou a cessação 
temporária da sua atividade e a criação de uma comissão administrativa, conforme 
consta da ata n.º 20, em anexo; -----------------------------------------------------------  

c) Desde essa altura até à presente data, a ANAS não retomou a sua atividade, o que é 
demonstrativo da inutilidade superveniente da sua existência e funcionamento; ------  

d) De acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma, 
compete à Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara Municipal, autorizar 
o Município a constituir associações e, necessariamente, a autorizar a dissolução das 
mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------  
1 – Aprovar a dissolução da ANAS – Associação de Municípios do Algarve e Huelva 
(ANAS), atentos os fundamentos acima expostos; ------------------------------------------  
2 – Mandatar o Presidente da Câmara ou quem este designar, para representar o 
Município em todas as matérias e atos relacionados com a referida dissolução, 
designadamente na assembleia geral da ANAS, para deliberar sobre a sua dissolução; ---  
3 – Mandatar o Presidente da Câmara ou quem este designar para, em representação do 
Município, outorgar a escritura de dissolução da ANAS; -----------------------------------  
4 – Submeter a presente proposta a aprovação da Assembleia Municipal; -----------------  
5 – Aprovar a deliberação que recair sobre a presente proposta em minuta, nos termos 
do disposto nos n.ºs 3 4 do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” ---------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – PRÉDIO URBANO, SITO EM CALIÇOS, 
FREGUESIA E CONCELHO DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em trinta de agosto último, através do qual 
determinou informar a Conservatória do Registo Predial e Comercial de Albufeira de 
que esta edilidade não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio 
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urbano, sito em Caliços, na freguesia de Albufeira e Olhos de Água, concelho de 
Albufeira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o número 
6892/19910412-A, e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 11392, e, 
conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da lei 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho 
para ratificação pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
= DIREITO DE SUPERFÍCIE - ASSOCIAÇÃO “MARTRAIN CRL”- PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. A “MARTRAIN – Cooperativa de Responsabilidade Limitada (CRL)” é uma 

Cooperativa que se insere nos ramos da produção operária, cultura, ensino e serviços 
do sector cooperativo que tem como objecto social da sua actividade o seguinte: 
“formação e prestação de serviços no sector da Economia do Mar; reparação e 
manutenção de embarcações de recreio; investigação e desenvolvimento das ciências 
físicas e naturais, assim como outras actividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares”; ----------------------------------------------------------------------  

2. A “MARTRAIN, CRL” pretende prosseguir e concretizar um ambicioso projecto que 
assenta na instalação e na manutenção em funcionamento, no concelho de Albufeira, 
de um Centro de Formação, de excelência, para o sector marítimo-portuário; ---------  

3. Aspira aquela entidade que aquele Centro seja dotado de formadores altamente 
especializados, instalações modernas e meios técnicos que permitam assegurar a 
oferta de um conjunto de serviços de formação de larga amplitude e abrangência 
nas diversas vertentes operacionais, de segurança e ambiente para as mais variadas 
actividades da operação portuária, assim como para actividades náuticas e da 
indústria marítima; ------------------------------------------------------------------------  

4. A “MARTRAIN, CRL” figura como entidade formadora acreditada pela 
Administração Marítima Nacional, direccionada, nomeadamente, para ministrar 
formação especializada e formação para técnicos intermédios do sector das 
actividades marítimas, portuárias e actividades conexas, no cumprimento dos 
requisitos regulamentares nacionais e internacionais (ex: Convenção STCW 1978 
revista) e das melhores práticas em vigor; -----------------------------------------------  

5. A execução deste ambicioso projecto se reveste de um significativo interesse 
público, atendendo à excelência e reputação nacional e internacional que aquela 
entidade aspira alcançar em áreas de formação no sector marítimo-portuário; --------  
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6. A importância da concretização do referenciado projecto, para o concelho de 
Albufeira, encontra-se, igualmente, patente se tivermos em consideração que aquela 
mesma entidade pretende responder às necessidades formativas que a economia do 
mar apresenta, nos domínios da jurisdição daquele, assim como se atentarmos nas 
oportunidades que a realização do projecto oferece, no âmbito da valorização de 
empregos existentes e, sobretudo, na criação de novos postos de trabalho, nesta 
tão importante área da economia nacional e concelhia; ----------------------------------  

7. Figura, de entre os fins e atribuições deste Município, a promoção e a valorização do 
património municipal, nomeadamente, através de iniciativas que proporcionem aos 
seus munícipes, em particular, e aos demais interessados, em geral, actividades que 
dignifiquem, valorizem e impulsionem a qualidade de vida dos cidadãos, quer a nível 
económico, social, educacional e cultural;  ------------------------------------------------  

8. A referenciada entidade manifestou, junto deste Edil, não dispor de qualquer 
imóvel, nos limites do concelho de Albufeira, no qual possa implementar o projecto 
acima descrito; assim como veiculou não dispor, de momento, de disponibilidade 
financeira para adquirir um imóvel destinado àquele fim; --------------------------------  

9. Solicitou, por conseguinte, o apoio desta Autarquia, por forma a que se torne 
possível a concretização efectiva, tão breve quanto possível, daquele projecto;  ------  

10. Se reconhece que, inquestionavelmente, a realização daquele projecto se reveste de 
considerável e manifesto interesse público municipal, em virtude de contribuir para 
o incremento da qualidade de vida dos cidadãos residentes e não residentes, uma 
vez que propiciará formação para os que já trabalham no sector, assim como 
permitirá que outros interessados fiquem munidos das necessárias habilitações para 
fazerem frente a novas ofertas e propostas de novos postos de trabalho;  ------------  

11. A concretização daquele projecto permitirá ao Município de Albufeira figurar, quer 
no plano regional, quer no plano municipal, como município de referência nos domínios 
da formação especializada e qualificada no âmbito da actividade marítima e 
portuária; ----------------------------------------------------------------------------------  

12. O Município de Albufeira assume-se como uma entidade pública que prima por apoiar 
as entidades e associações que prosseguem projectos, iniciativas, actividades e 
eventos importantes, prestigiantes e dignificantes para o concelho, sempre na 
esteira do incremento da qualidade de vida dos cidadãos residentes e da canalização 
de novos residentes e investidores para o concelho; -------------------------------------  

13. As entidades empenhadas na prossecução de fins de natureza similar aos aludidos 
merecem, indubitavelmente, o apoio desta autarquia local, sendo 
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certo que figura, entre as competências, legalmente estabelecidas, para o Município 
de Albufeira, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, actividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa; --------------  

14. O Município de Albufeira é dono e legítimo proprietário do prédio que se discrimina: -  
 *prédio rústico sito em Mem Moniz ou Vale Pegas, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Albufeira sob o número 4657/20081120, inscrito na matriz 
rústica sob artigo 74 da secção “AC”, com a área de 130.269 m2; ----------------------  

 o qual integrou a massa falida da insolvente “Faceal – Fábrica de Cerâmica do 
Algarve, SA.” e foi adquiridos por este Município de Albufeira, em 30 de dezembro 
de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------  

 Não se encontra prevista qualquer afectação para o prédio referenciado; -------------  
15. Impõe-se, por conseguinte, deliberar sobre a cedência de prédio de propriedade 

municipal para uso e fruição da referenciada “MARTRAIN, CRL” tendo em vista a 
implementação do projecto acima descrito, através da construção de edificações 
que permitam a realização daquele objectivo; --------------------------------------------  

16. A eventual outorga de Contrato de Constituição do Direito de Superfície sobre o 
supra descrito prédio em nada afectará o direito real de propriedade, respeitante 
ao imóvel pertencente ao Município de Albufeira, o qual permanecerá intangível; ------  

17. Dispõe o artº. 53º. nº. 2 alínea i) da Lei nº. 169/99, de 18/09, na redacção 
introduzida pela Lei nº 5A/2002, de 11/01 que “compete à Assembleia Municipal, em 
matéria regulamentar e de organização e funcionamento, sob proposta da Câmara, 
autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor 
superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema 
remuneratório da função pública, fixando as respectivas condições gerais, podendo 
determinar, nomeadamente, a via da hasta pública, bem como bens ou valores 
artísticos do município (…)”; ---------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  
1) Solicitar à Digníssima Assembleia Municipal autorização para que seja outorgado, 
mediante escritura pública, a celebrar entre o Município de Albufeira e a “MARTRAIN 
CRL”, Contrato de Constituição do Direito de Superfície sobre parte do prédio rústico 
melhor discriminado no considerando 14) supra, de que o Município de Albufeira é dono 
e legítimo proprietário, situado em Mem Moniz, Paderne, destinados a implementação e 
concretização do projecto acima descrito; --------------------------------------------------  
2) Que o Direito de Superfície a favor daquela Associação seja constituído nos termos 
e com as condições seguintes: ----------------------------------------------------------------  
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a) o direito incide sobre uma área total de 40.012 m2, relativamente à área total do 
prédio (130.269 m2), conforme delimitação que consta da Planta que se anexa como 
Doc. 1; -----------------------------------------------------------------------------------------  
b) período de vigência de 40 anos; -----------------------------------------------------------  
c) carácter gratuito do contrato, fixando-se, para os demais efeitos, designadamente 
fiscais, o valor do direito de superfície a constituir em Euros 40,00 (quarente euros) – 
(Euros 1,00 por cada ano de vigência); -------------------------------------------------------  
d) o objecto do contrato assentará na faculdade de construir e implantar nos prédios 
referenciados, edificações destinadas à instalação, abertura e manutenção em 
funcionamento de um Centro de Formação para o sector marítimo e portuário, 
nomeadamente, nas vertentes operacionais, de segurança e de ambiente para as mais 
variadas actividades da operação portuária, actividades náuticas e da indústria 
marítima; assim como para a realização de outras actividades culturais, educativas e 
recreativas, no âmbito da prossecução dos fins estatutários da Associação; --------------  
e) A superficiária será responsável pelo pagamento de todas as despesas inerentes à 
constituição e registo do direito de superfície em causa; ----------------------------------  
f) As edificações a implantar naqueles prédios, ao abrigo do direito de superfície a 
constituir, devem, obrigatoriamente e sob pena de reversão dos prédios, respeitar a 
requalificação urbanística determinada para a zona, traduzidas em projectos de 
excelência a nível arquitectónico e de materiais, previamente aprovados pela Câmara 
Municipal de Albufeira;  ----------------------------------------------------------------------  
g) A superficiária será integralmente responsável pela elaboração dos respectivos 
projectos (arquitectura e especialidades) a submeter, em momento prévio à 
construção, à aprovação da Câmara Municipal de Albufeira, assim como por todas as 
despesas inerentes à construção e conclusão da respectiva obra, assim como a todos os 
encargos referentes aos arranjos exteriores; ----------------------------------------------  
h) A obra superficiária deverá ser edificada integralmente em conformidade com os 
projectos aprovados e licenciados pela Câmara Municipal, sob pena de reversão; ---------  
i) O superficiário, sob pena de reversão, deve permitir o acesso de qualquer 
interessado às zonas exteriores e de lazer do complexo; -----------------------------------  
j) O superficiário será responsável por todas as despesas referentes à abertura e 
manutenção em funcionamento da obra superficiária (a saber, “Centro de Formação”), 
nomeadamente, as referentes a consumos de água, electricidade, comunicações, 
mobiliário, recursos humanos, obras de conservação do edificado e demais encargos 
inerentes à actividade desenvolvida pelo centro de formação; -----------------------------  
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k) Aquando da extinção do direito de superfície (nomeadamente, pelo decurso do 
prazo), a superficiária (“MARTRAIN, CRL) restituirá os prédios ao Município de 
Albufeira, com todas as edificações, infraestruturas, benfeitorias e acessões que neles 
passam a ficar incorporadas e a constituir parte integrante; devendo entregar as 
edificações livres e desocupadas de pessoas e bens móveis, sem dependência de 
qualquer aviso prévio ou outra formalidade; não havendo lugar ao pagamento, àquela 
Associação, de qualquer indemnização ou compensação, seja a que título for, nem 
conferem, igualmente, qualquer direito de retenção pelo respectivo valor; ----------------  
l) Em caso algum poderá a Associação alienar, gratuita ou onerosamente, a obra 
superficiária, nem constituir direito de superfície, ou outro direito real, a favor de 
terceiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  
m) Extinção automática do direito de superfície, com imediata reversão dos imóveis 
para o Município de Albufeira, caso: ---------------------------------------------------------  
- se verifique a reunião, na mesma pessoa, do direito de superfície e do direito de 
propriedade; -----------------------------------------------------------------------------------  
- ocorra a extinção da Associação, nomeadamente, por insolvência; ------------------------  
- ocorra expropriação por utilidade pública; -------------------------------------------------  
- a Associação aliene, gratuita ou onerosamente, a obra superficiária, ou constitua 
sobre aquela, direito de superfície, ou outro direito real, a favor de terceiro; ------------  
- se verifique a afectação da obra a construir a fim ou utilização divergente da que 
determinou a respectiva constituição do direito de superfície (a saber, edificações 
destinadas à instalação, abertura e manutenção em funcionamento de um Centro de 
Formação para o sector marítimo e portuário, nomeadamente, nas vertentes 
operacionais, de segurança e de ambiente para as mais variadas actividades da 
operação portuária, actividades náuticas e da indústria marítima; realização de outras 
actividades culturais, educativas e recreativas, no âmbito dos fins estatutários da 
Associação); -----------------------------------------------------------------------------------  
 - se verifique inactividade da Associação, definitiva ou meramente temporária, assim 
como se verifique a não utilização das edificações erigidas ou, ainda, cessação da 
prossecução do respectivo objecto social pela Associação em causa; ----------------------  
- a Associação viole quaisquer das cláusulas ou obrigações constantes do contrato de 
constituição de direito de superfície a outorgar;” -------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= TOPONÍMIA – ATRIBUIÇÃO DE DIVERSOS TOPÓNIMOS A ARRUAMENTOS 
DAS FREGUESIAS DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA, FERREIRAS E GUIA  



  
 
 

 __________________________ 
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– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Sob proposta da Comissão Municipal de Toponímia, reunida no dia trinta e um de 
agosto do ano dois mil e dezassete, proponho que a Câmara Municipal delibere sobre a 
atribuição dos seguintes novos topónimos: ---------------------------------------------------  
Freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ------------------------------------------------------  
“Caminho do Esparto” -------------------------------------------------------------------------  
- inicia-se na estrada municipal 526, segue para norte e não tem saída. -------------------  
“Travessa da Vitória” -------------------------------------------------------------------------  
- inicia-se na Rua da Vitória, segue para norte e não tem saída. ----------------------------  
“Beco da Vitória” ------------------------------------------------------------------------------  
- inicia-se na travessa da Vitória, segue para sul e não tem saída.--------------------------  
“Praceta da Vitória” ---------------------------------------------------------------------------  
- inicia-se na travessa da Vitória, segue para nascente e não tem saída. -------------------  
“Rua Vale Mangude” ---------------------------------------------------------------------------  
- inicia-se na Rua Dunfermline, segue para poente e termina no cruzamento da rua do 
Município com a rua Miguel Torga. -----------------------------------------------------------  
Freguesia de Ferreiras -----------------------------------------------------------------------  
“Caminho do Zambujeiro” ---------------------------------------------------------------------  
- inicia-se no caminho do Cotovio e não tem saída. -------------------------------------------  
Freguesia da Guia -----------------------------------------------------------------------------  
“Caminho do Poço Novo”-----------------------------------------------------------------------  
- inicia-se na rua do Golfe, segue para norte e termina na freguesia da Guia. -------------  
“Travessa da Barreira”------------------------------------------------------------------------  
- inicia-se no Caminho da Barreira, segue para poente/sul e termina no Caminho de 
Monte Juntos/Quinta da Saudade.” ----------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017/2020 – SEXTA REVISÃO DO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADES MAIS RELEVANTES  

– PROPOSTA = 
Foi apresentada a proposta da sexta revisão do Plano Plurianual de Investimentos e 
Atividades Mais Relevantes para o ano corrente, uma cópia da qual fica arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------  

= ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 – SEXTA REVISÃO, INCLUINDO A 5.ª 
ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da sexta revisão do orçamento do município para o ano dois 
mil e dezassete, que importa, tanto em reforços como em anulações, na quantia de 
seiscentos e cinquenta e oito mil e oitenta euros e que inclui a quinta alteração ao Mapa 
de Pessoal, documentos dos quais fica um exemplar arquivado na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião.  ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------  

= RESTITUIÇÕES – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 
informação do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  
“Através das distribuições SGDCMA/2017/50937, SGDCMA/2017/52375, 
SGDCMA/2017/53068, SGDCMA/2017/52271, SGDCMA/2017/50325, 
SGDCMA/2017/49932, SGDCMA/2017/23809 foi solicitado proceder à restituição 
dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo que a situação se 
encontra devidamente informada e o valor a restituir cabimentado. -----------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME 

 
NIF 

VALOR A 
RESTITUIR 

 
MOTIVO 

Condomínio do Prédio Sio na Rua Pôr 
do Sol 

901831786 € 11,93 
 

Restituição do valor pago em 
excesso. Foi emitida guia nº 
recebimento nº 7962  
 (SGDCMA/2017/50937). 

Mariana da Conceição Arriaga Serra 192318870 € 41,75 
 

Restituição do valor pago em 
excesso, referente a 
reabastecimento de água. 
(SGDCMA/2017/52375). 

Vitor Manuel Santos Passos 129244961 € 123,13 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada no dia 
07/08/2017  
(SGDCMA/2017/53068). 

Algarmed, Med. Imob. Lda 508055954 € 58,28 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada no dia 
03/08/2017 
(SGDCMA/2017/52271). 
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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 as restituições dos valores nela descritos. ------  
= RECURSOS HUMANOS – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE MOBILIDADE 

INTERNA NA MODALIDADE DE MOBILIDADE NA CATEGORIA, 
INTERCARREIRAS/INTERCATEGORIAS  

– DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e nove de agosto último, através 
do qual, determinou a abertura de procedimentos de mobilidade interna na modalidade 
de mobilidade na categoria, Intercarreiras/Intercategorias. ------------------------------  

Goodfinder – Unipessoal Lda 509932363 € 316,68 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada no dia 
03/08/2017  
(SGDCMA/2017/52271). 

Maria Sandra Pereira da Cunha 262531968 € 52,33 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada no dia 
03/08/2017  
(SGDCMA/2017/52271). 

Paulo Alexandre Figueiredo Freitas 196083893 € 53,86 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada no dia 
03/08/2017 
(SGDCMA/2017/52271). 

António Correia Guerreiro 167337181 € 87,71 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada no dia 
31/07/2017 
(SGDCMA/2017/50325)  

Cândida Dores Gonçalves Leote 141 281 669 € 33,73 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada nos dias 
24 e 28 de julho/2017 
(SGDCMA/2017/49932) 

Maria Leonor Arvela Miranda 102 646 333 € 42,97 Pagamento em duplicado na remessa 
Multibanco descarregada nos dias 
24 e 28 de julho/2017 
(SGDCMA/2017/49932) 

Algarve Costa & Campo – Artigos de 
Vestuário,  Lda. 

501942750 € 300,00 Restituição de valor pago em 
excesso. Foi emitida guia nº 
4625/2017. 
(SGDCMA/2017/23809) 

Manuel Duarte Afonso, Lda. 500623376 € 360,00 Restituição de valor pago em 
excesso. Foi emitida guia nº 
4629/2017. 
(SGDCMA/2017/23809) 

Glen Patrick Andrew Smith 264824490 € 41,23 Restituição de valor pago em 
excesso.  
(SGDCMA/2017/49185) 
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Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= RECURSOS HUMANOS – MOBILIDADE INTERNA NA CATEGORIA  

- CARREIRA ASSISTENTE TÉCNICA, ÁREA DE ATIVIDADE  
ADMINISTRATIVA  

– DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dezassete de agosto último, através do 
qual, invocando o previsto nos números dois a quatro do artigo centésimo quinquagésimo 
terceiro, do anexo da Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de 
junho, conjugado com o número três do artigo trigésimo oitavo da LOE 2015, aplicável 
por força do disposto no número um, do artigo décimo nono da Lei número quarenta e  
dois, barra, dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro (LOE 2017), determinou a 
mobilidade interna na categoria da trabalhadora Maria de Fátima Lemos Ribeiro da 
Silva, para a carreira/categoria de assistente técnica, área de atividade 
Administrativa, pelo período de dezoito meses.  --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= RECURSOS HUMANOS – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL  
- REEMBOLSO DE VERBAS  

– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Recursos Humanos foi 
apresentada uma informação, do seguinte teor: ---------------------------------------------  
No seguimento das participações de ausência feita pelo trabalhador, abaixo referido, e 
tendo em conta o disposto no art.º 26.º do decreto-lei n.º 241/2007 de 21 de junho, 
cumpre-me informar V. Ex.ª que os bombeiros voluntários dos quadros de comando e 
ativo podem faltar ao trabalho para cumprimento de missões atribuídas aos corpos de 
bombeiros a que pertençam, incluindo a frequência de ações de formação, sem perda de 
remuneração ou quaisquer outros direitos e regalias. ---------------------------------------  
Refere ainda o n.º 4 do mesmo artigo, que "Para efeitos da frequência de cursos de 
formação da Escola Nacional de Bombeiros, os bombeiros voluntários têm a faculdade 
de faltar ao trabalho sem perda de direitos, até ao máximo de 15 dias por ano, sendo 
as respetivas entidades patronais compensadas dos salários pagos pelos dias de 
trabalho perdidos." ----------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta que o trabalhador frequentou a ação de formação, sugere-se de ser 
solicitado à Autoridade Nacional de Proteção Civil que reembolse esta edilidade dos 
valores dispensados. --------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  
  
 

= PROTOCOLOS – MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Marlene Silva foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
a) Os Município de Albufeira e Vila do Bispo são detentores de um acervo de 

documentação arquivística de natureza histórica de grande valor e que têm como 
objetivo principal a sua divulgação e acessibilidade à comunidade através dos seus 
serviços de Arquivo e de Informática. Albufeira foi um dos primeiros Municípios a 
nível nacional a implementar a aplicação AtoM na descrição do seu acervo de 
documentação histórica www.arquivo.cm-albufeira.pt. -----------------------------------  

b) No decorrer do anterior protocolo, o trabalho desenvolvido entre os Municípios de 
Albufeira e Vila do Bispo, na área da gestão da informação, demonstrou ser muito 
vantajoso para ambas as entidades quanto à política de gestão de informação, tal 
como o desenvolvimento de estratégias de implementação de sistemas de gestão de 
arquivos, nomeadamente o desenvolvimento da aplicação AtoM https://arquivo.cm-
viladobispo.pt na Câmara Municipal de Vila do Bispo e a avaliação e organização da 
informação à guarda do Arquivo Histórico de Albufeira, resultando na correta 
gestão e organização processual da documentação e informação. -----------------------  

c) Os Municípios de Albufeira e Vila do Bispo, pioneiros na implementação do Plano de 
Classificação conforme à MEF, têm a obrigatoriedade de transpor para a Lista 
Consolidada versão 1.1 e a adaptar o instrumento ASIA (Avaliação 
Suprainstitucional de Avaliação em Arquivo), de acordo com o disposto na Resolução 
de Conselho de Ministros pontos nº 5 e 6 da RCM nº 51/2017 de 19 de abril de 2017, 
nos Sistemas de Gestão Documental. -----------------------------------------------------  

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 

Relação de Dias de Ausência 

Formação – Bombeiro – Zélio Pires Rodrigues Neto  

 
N.º de dias de ausência  Valor de Rem. 

Diária  

 Valor de Sub. de 
refeição para o total 

de dias  
 Total  

 
Maio Junho 

1347 - Zélio Neto 3 10        45,77 €  58,76 € 653,08 € 
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 ---------------------------------------PROPONHO --------------------------------------------  
Que a Digníssima Câmara Municipal delibere APROVAR o Protocolo de colaboração com 
a Câmara Municipal de Vila do Bispo.” --------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 
referido, 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. -----------------------------------  

= HABITAÇÃO SOCIAL – MARIA RITA NEVES SIMÕES BRUXO  
- TRANSMISSÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – 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:--------------------------------------------------------------------------------------  
“De acordo com alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º da lei n.º 79/2014, não se vê 
inconveniente na mudança da titularidade do contrato de arrendamento em causa, 
devendo esta transmissão ser deliberada pela Digníssima Câmara.” ------------------------     
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação dos 
serviços autorizar a mudança da titularidade do contrato de arrendamento da 
habitação social, sita no Bairro dos Pescadores, Rua B3, 8200-225 Albufeira, 
para Maria Rita Neves Simões Bruxo. -----------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MÊS DE SETEMBRO DE 2017  
– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação do seguinte teor: ----------------------------------------------  
“De acordo com o estabelecido na Alteração ao Regulamento para Atribuição de 
Subsídio ao Arrendamento (designadamente o n.º 6 do artigo 3.º), atualmente em vigor, 
procedeu este serviço à avaliação socioeconómica semestral dos agregados familiares 
beneficiários do Subsídio de Arrendamento constantes do mapa em anexo, pelo que, se 
passa a informar: ------------------------------------------------------------------------------  
1. Reajuste e acerto dos valores a atribuir após avaliação da documentação entregue 

pelos beneficiários -------------------------------------------------------------------------  
• Beneficiário com o Proc.º n.º 51/2015 – Francisco Cavaco Ramos, verifica-se, face ao 
decréscimo nos rendimentos apresentados, um ajuste do valor do subsídio mensal de 
125,00€ para 150,00€ a partir do início do mês de setembro de 2017; --------------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 01/2016 – Ileana Claúdia Stancu, verifica-se, face ao 
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decréscimo nos rendimentos apresentados, um ajuste do valor do subsídio mensal de 
175,00€ para 195.00€ a partir do início do mês de setembro de 2017; --------------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 05/2016 – Isabela Cornélia Cruceru, verifica-se, face 
ao acréscimo nos rendimentos apresentados, um ajuste do valor do subsídio mensal de 
200,00€ para 175.00€ a partir do início do mês de setembro de 2017; --------------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 24/2016 – Nuno Alexandre Ferreira da Costa, verifica-
se, face ao acréscimo nos rendimentos apresentados, um ajuste do valor do subsídio 
mensal de 150,00€ para 125.00€ a partir do início do mês de setembro de 2017. ---------  
2. Acerto dos valores a atribuir, dos meses em atraso, após avaliação da documentação 

entregue pelos beneficiários, fora do prazo estipulado para o efeito ------------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 01/2014 – Ana Rita Gonçalves Rodrigues, meses de 
junho a agosto, no valor mensal de 174,00€, perfazendo o total de 522,00€; -------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 40/2015 – Joaquim António Martins Gonçalves, mês de 
julho, no valor de 200,00€; -------------------------------------------------------------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 07/2016 – Iryna Dudka, mês de junho, no valor de 
174,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 11/2016 – Iryna Mukovoz, mês de agosto, no valor de 
175,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------  
• Beneficiária com o Proc.º n.º 53/2016 – Sarika Claudina Monteiro Andrade, meses 
de maio a agosto, no valor mensal de 180,00€, perfazendo o total de 720,00€. -----------  
• Beneficiário com o Proc.º n.º 79/2016 – Eduardo Artur Tavares Branco Plácido, mês 
de julho, no valor de 162,60€. ----------------------------------------------------------------  
3. Montante da Verba para efeitos de pagamento do subsídio -----------------------------  
Conclui-se que o total da verba necessária é de 21.955,20€ (vinte e um mil novecentos 
e cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos).  ------------------------------------------------  
Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: --------------  
Aprovar os valores de subsídio de arrendamento a atribuir aos beneficiários 
constantes no quadro anexo e autorizar o pagamento dos mesmos; ------------------------  
Atendendo ao mencionado nos pontos n.º 1 e 2 da presente, transmitir às(aos) 
beneficiárias(os) o ajuste efetuado, após avaliação da documentação entregue, para 
efeitos de Atribuição do Subsídio de Arrendamento.” --------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela referido, 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, tendo em conta o teor da informação dos 
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serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO À BENEFICIÁRIA ANABELA TRINDADE ROMÃO – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se, que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  
a) Manifestar a intenção de cessar a atribuição do subsídio de arrendamento à 

beneficiária Anabela Trindade Romão, com efeito desde o início do mês de agosto 
de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 
primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder à 
beneficiária o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer 
sobre o assunto; ---------------------------------------------------------------------------  

c) A cessação imediata da atribuição do subsídio, decorrido o prazo mencionado na 
alínea anterior, caso a beneficiária não se pronuncie.” -----------------------------------  

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 beneficiária Anabela Trindade Romão, com efeito desde o início 
do mês de agosto de dois mil e dezassete. -----------------------------------------------   
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. -------------------------------------------------------------------  

= PISCINAS MUNICIPAIS – ESTATUTO DE UTILIZADOR ESPECIAL  
– PROPOSTA = 

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

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

2. o regulamento estabelece na alínea d) do art.º 2 do Capitulo I , que por utilizador 
especial  se entende aquele que faz parte de um agregado familiar onde o 
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rendimento liquido per capita do agregado familiar é igual ou inferior ao salário 
mínimo nacional (557€). --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  
Que a Ex.ª Câmara delibere:  -----------------------------------------------------------------  
a) isentar o pagamento das taxas de utilização das Piscinas Municipais aos munícipes, ---   
Alexey  Alexandovitch Nobre Shibitko ------------------------------------------------------  
Ermelinda Costa Teixeira ---------------------------------------------------------------------  
Maksim Alexandovitch Nobre Shibitko ------------------------------------------------------  
Maria Albertina Louzeiro ---------------------------------------------------------------------  
Maria Manuela Vieira Rocha ------------------------------------------------------------------  
Olindina Fátima Mata Barros -----------------------------------------------------------------  
no período que decorre entre setembro de 2017 e julho de 2018.” ------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICAÇÃO NO JOUE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 20.º, 
N.º 1, AL. B) E 130.º A 154.º DO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE 
JANEIRO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES E LANCHES 
ESCOLARES PARA A EB1/JARDIM DE INFÂNCIA DOS OLHOS DE ÁGUA, 

EB1/JARDIM DE INFÂNCIA DA CORREEIRA, EB1 DE VALE CARRO, EB1,2,3 DA 
GUIA, JARDIM DE INFÂNCIA DA GUIA, JARDIM DE INFÂNCIA DE 

FERREIRAS E JARDIM DE INFÂNCIA DE VALE SERVES, ATÉ AO LIMITE DE 
620.000, 00 EUROS, ACRESCIDO DO IVA – MINUTA DO CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do contrato do fornecimento em título referido, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. -----------------------   
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= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO NOS 
TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 20.º, N.º 1, AL. B) E 130.º A 154.º 
DO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, PARA FORNECIMENTO 
CONTÍNUO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS PARA AS CANTINAS 
ESCOLARES DE ALBUFEIRA, VALE PARRA, VALE RABELHO, SESMARIAS, 

CALIÇOS, FONTAÍNHAS, BREJOS, VALE PEDRAS, JARDIM DE INFÂNCIA DE 
ALBUFEIRA, JARDIM INFÂNCIA DE VALE CARRO E EB1 DE PADERNE E EB1 
DE FERREIRAS, ATÉ AO LIMITE DE 235.000,00 EUROS, ACRESCIDO DO IVA 

– MINUTA DO CONTRATO = 
Foi apresentada a minuta do contrato do fornecimento em título referido, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. -----------------------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA À LINHA DE APOIO AO TURISMO 
ACESSÍVEL (TURISMO DE PORTUGAL) – MUSEU MUNICIPAL DE 

ARQUEOLOGIA DE ALBUFEIRA ACESSÍVEL – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
O ciclo de crescimento da atividade turística no país, cujos resultados afirmam o 
Turismo como o maior setor exportador nacional, exige um esforço continuado de 
investimento para que se alcancem patamares acrescidos de qualidade e de satisfação 
dos turistas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Neste contexto, foi criado pelo Despacho Normativo n.º 9/2016, de 28 de outubro, o 
Programa Valorizar que tem por objetivo promover a contínua qualificação dos destinos 
através da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços públicos com 
interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país. -------  
O acolhimento inclusivo de pessoas com necessidades especiais, temporárias ou 
permanentes, traduz-se num fator crítico de qualificação e valorização dos destinos 
turísticos, a garantir através da adequada adaptação de espaços públicos, recursos 
patrimoniais e de serviços que asseguram fruição turística dos mesmos por todos. -------  
Neste sentido, foi criada pelo Despacho Normativo n.º 11/2016, de 28 de outubro, uma 
linha específica de financiamento, com o objetivo de assegurar a cobertura financeira 
necessária à realização dos investimentos que se revelem adequados a esse fim – Linha 
de Apoio ao Turismo Acessível. ---------------------------------------------------------------   
A Linha de Apoio ao Turismo Acessível visa a adaptação de espaços públicos, recursos e 
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serviços de interesse turístico a pessoas com necessidades especiais, temporárias ou 
permanentes, de modo a garantir um acolhimento inclusivo a todos os turistas. A 
mencionada Linha apresenta candidaturas abertas até ao dia 31 de dezembro de 2017. --   
São suscetíveis de apoio financeiro os projetos que tenham em vista disponibilizar em 
espaços públicos com interesse para o turismo, em património visitado por turistas, 
incluindo museus e monumentos, bem como nos empreendimentos turísticos, 
estabelecimentos de restauração e bebidas, atividades e empreendimentos de 
animação turística, agências de viagens e outras atividades turísticas, os acessos e 
percursos de circulação, as condições de atendimento, os equipamentos e suportes 
informativos, adequados às exigências de turistas com necessidades especiais. ----------  
A dotação disponível para financiamento de projetos ao abrigo do presente aviso é de 
5.000.000,00€, sendo que nos projetos promovidos por entidades públicas, os apoios 
financeiros podem ascender ao máximo de 90% do valor das despesas elegíveis dos 
projetos e revestem natureza não reembolsável, com um limite de financiamento de 
200.000,00€ por projeto. --------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta a linha disponível, foi preparada uma candidatura de acessibilidades 
para o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, de acordo com a Memória 
Descritiva e orçamentos em anexo, ascendendo a totalidade da candidatura a 
266.966,47€. ----------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere autorizar a 
formalização da candidatura “Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira Acessível” 
à Linha de Apoio ao Turismo Acessível, do Turismo de Portugal, assim como o envio para 
apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA À LINHA DE APOIO À 
DISPONIBILIZAÇÃO DE REDES WI-FI (TURISMO DE PORTUGAL)  

– ALBUFEIRA ONLINE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
“Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------  
O ciclo de crescimento da atividade turística no país, cujos resultados afirmam o 
Turismo como o maior setor exportador nacional, exige um esforço continuado de 
investimento para que se alcancem patamares acrescidos de qualidade e de satisfação 
dos turistas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Neste contexto, foi criado pelo Despacho Normativo n.º 9/2016, de 28 de outubro, o 
Programa Valorizar que tem por objetivo promover a contínua qualificação dos destinos 



5 de setembro de 2017  

através da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços públicos com 
interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país. -------  
Na atual era digital, assiste-se a uma crescente penetração da tecnologia nos novos 
padrões de consumo, ao desenvolvimento de plataformas cada vez mais ágeis para 
promover novas oportunidades de negócio e a uma relevância cada vez mais 
determinante no que diz respeito à necessidade de acesso rápido e simples a conteúdos 
informativos, que permitam aos turistas estruturar a visita turística ao país e fruir 
adequadamente dos recursos turísticos disponíveis. ----------------------------------------  
Para que se possa atingir esse objetivo e, com isso, valorizar e qualificar os destinos, 
importa criar condições para que sejam disponibilizadas redes wi-fi de elevada 
qualidade nos centros históricos e nos espaços públicos de maior afluxo de turistas. -----   
Neste sentido, foi criada pelo Despacho Normativo n.º 10/2016, de 28 de outubro, uma 
linha específica de financiamento, com o objetivo de assegurar as condições para o 
acesso dos turistas, e também das populações, a conteúdos informativos de forma mais 
rápida e simples, da mesma forma que se criam condições para o surgimento de novos 
negócios assentes no digital e para a gestão inteligente dos destinos turísticos – Linha 
de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi. -------------------------------------------------  
São suscetíveis de apoio financeiro os projetos que tenham em vista a disponibilização 
de acesso Wi-Fi nos centros históricos e em zonas de afluência de turistas, 
maximizando assim a experiência em Portugal, promovendo dessa forma a gestão 
inteligente dos destinos e posicionando o turismo como líder no desenvolvimento de 
smart destinations, estimulando as empresas a inovar na relação com o cliente. ----------    
A dotação disponível para financiamento de projetos ao abrigo do presente Aviso é de 
3.500.000,00€, sendo que nos projetos promovidos por entidades públicas, os apoios 
financeiros podem ascender ao máximo de 90% do valor das despesas elegíveis dos 
projetos e revestem natureza não reembolsável, com um limite de financiamento de 
50.000,00€ por projeto. ----------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta a linha disponível, foi preparada uma candidatura para disponibilização 
de redes wi-fi de forma gratuita em diversos pontos do Município, nomeadamente na 
Praça da República, Castelo de Paderne, Igreja Sant’Ana, Praça dos Pescadores, Praia 
dos Pescadores, Galeria de Arte Pintor Samora Barros e Largo Eng.º Duarte Pacheco e 
Praia dos Olhos de Água, de acordo com a Memória Descritiva em anexo, ascendendo a 
totalidade da candidatura a 176.382,00€. ---------------------------------------------------  
A mencionada Linha apresenta candidaturas abertas até ao dia 31 de dezembro de 
2017. -------------------------------------------------------------------------------------------   
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Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere autorizar a 
formalização da candidatura “Albufeira Online” à Linha de Apoio à Disponibilização de 
Redes Wi-Fi, do Turismo de Portugal, assim como o envio para apreciação da 
Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 

= PROCESSO DISCIPLINAR – MARIA DA GRAÇA FLOR MARTINS ALEIXO – 
RELATÓRIO FINAL = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Antes da discussão dos cinco assuntos a seguir descritos, o senhor vice-
presidente, com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e 
invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 
Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 
impedimento, tendo-se ausentando-se da sala.  -----------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS NO CERRO GRANDE” – CONTA FINAL = 

Relacionada com esta empreitada e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada a respetiva conta final, que se dá por 
integralmente transcrita, ficando uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião, constatando-se que o valor final da mesma foi de 
trezentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e dois euros e sessenta cêntimos, 
acrescido do IVA.  ----------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a conta final da obra. ------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. ------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS 
TELECOMUNICAÇÕES ATÉ AO PAU DA BANDEIRA” – REVISÃO DE PREÇOS 

PROVISÓRIA – 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: ---------   
“A presente empreitada foi adjudicada à empresa Convirsul – Construções e Obras 
Públicas, S.A., por deliberação da Câmara Municipal de 20 de abril de 2016 pelo valor 
de 129.000,00€ + IVA. ------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao assunto em epígrafe, e com base no definido na cláusula 45.ª do 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 
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caderno de encargos, foi elaborado por esta Edilidade, o cálculo de revisão de preços 
provisória, no valor de 1.648,23€ + IVA, a favor do Empreiteiro, o qual se junta em 
anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, solicita-se cabimento de 1.648,23€ + IVA, a aprovação pela Câmara 
Municipal do cálculo da revisão de preços provisória e respetivo pagamento no valor de 
1.648,23€ + IVA.” -----------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta e nos termos da 
informação, aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de mil, 
seiscentos e quarenta e oito euros e vinte e três cêntimos, acrescido de IVA. ------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. ------------------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS NA ZONA DO MONTECHORO” – REVISÃO DE PREÇOS 

PROVISÓRIA – 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: ---------   
“A presente empreitada foi adjudicada à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda, 
por deliberação da Câmara Municipal de 30 de março de 2016 pelo valor de 
344.640,01€ + IVA. ---------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao assunto em epígrafe, e com base no definido na cláusula 45.ª do 
caderno de encargos, foi elaborado por esta Edilidade, o cálculo de revisão de preços 
provisória, no valor de 2.935,64€ + IVA, a favor do Empreiteiro, o qual se junta em 
anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, solicita-se cabimento de 2.935,64€ + IVA, submete-se à aprovação da 
Câmara Municipal do cálculo da revisão de preços provisória e respetivo pagamento no 
valor de 2.935,64€ + IVA.” -------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta e nos termos da 
informação, aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de dois mil, 
novecentos e trinta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos, acrescido de IVA.  
Não estava presente o senhor vice-presidente. ------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS NA GALÉ” – REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA  

– 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: ---------   
“A presente empreitada foi adjudicada à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda, 
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por deliberação da Câmara Municipal de 3 de agosto de 2016 pelo valor de 234.857,00€ 
+ IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao assunto em epígrafe, e com base no definido na cláusula 45.ª do 
caderno de encargos, foi elaborado por esta Edilidade, o cálculo de revisão de preços 
provisória, no valor de 3.111,15€ + IVA, a favor do Empreiteiro, o qual se junta em 
anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, solicita-se cabimento de 3.111,15€ + IVA, submete-se à aprovação da 
Câmara Municipal do cálculo da revisão de preços provisória e respetivo pagamento no 
valor de 3.111,15€ + IVA.” ---------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta e nos termos da 
informação, aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de três mil, 
cento e onze euros e quinze cêntimos, acrescido de IVA. ------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. ------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 

INFANTE DOM HENRIQUE” – REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA 
 – 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: ---------   
“A presente empreitada foi adjudicada à empresa Candeias & Silva, Lda, por 
deliberação da Câmara Municipal de 03 de agosto de 2016 pelo valor de 159.499,60€ + 
IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao assunto em epígrafe, e com base no definido na cláusula 45.ª do 
caderno de encargos, foi elaborado por esta Edilidade, o cálculo de revisão de preços 
provisória, no valor de 2.112,89€ + IVA, a favor do Empreiteiro, o qual se junta em 
anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, solicita-se cabimento de 2.112,89€ + IVA, a aprovação pela Câmara 
Municipal do cálculo da revisão de preços provisória e respetivo pagamento no valor de 
2.112,89€ + IVA.” -----------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta e nos termos da 
informação, aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de dois mil, 
cento e doze euros e oitenta e nove cêntimos, acrescido de IVA. ---------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO (ARTIGOS 16.º, 19.º, 130.º A 

154.º, E 343.º A 406.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS)  
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- “EMPREITADA PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação, do seguinte teor: --------  
“Tendo em conta a necessidade de aumentar: a qualidade da iluminação pública; a 
segurança noturna das pessoas nas diversas épocas do ano; a eficiência energética, 
diminuindo as emissões de gases com efeito de estufa; e o controlo que o Município tem 
sobre as luminárias; submetem-se as peças de procedimento em anexo com vista à 
abertura de uma empreitada por concurso público ao abrigo dos artigos 16.º, 19.º, 130.º 
a 154.º, e 343.º a 406.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). ---------------------------  
Acresce informar, conforme o assunto tratado internamente pela Distribuição 
SGDCMA/2015/20406, que a aquisição de luminárias constitui uma oportunidade de 
investimento com retorno máximo de 5,7 anos, com funcionamento garantido de 10 
anos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Prevê-se que a transição de tecnologia, no âmbito do Contrato de Concessão celebrado 
com a EDP Distribuição – Energia, S.A., seja demasiado lenta, com prejuízo para o 
Município que entretanto despende mais de 1.600.000,00 €/ano em energia elétrica na 
iluminação pública. -----------------------------------------------------------------------------  
Estima-se que, com apenas 3 investimentos iguais ao que se apresenta, toda a cidade de 
Albufeira fique iluminada com LED, representando uma poupança energética anual 
aproximada de 400.000,00 €/ano. ------------------------------------------------------------  
Interessa ainda evidenciar que este investimento enquadra-se no Plano Nacional de 
Ação para a Eficiência Energética do país – Decreto-Lei 68-A/2015, 30 abril – Portugal 
2020 – o qual impõe metas na economia de energia na ordem dos 6 % até 2018/12/31, 
desde 2014-01-01, e que o material a adquirir é considerado um bem prioritário em 
cumprimento das metas traçadas pela Estratégia Nacional para as Compras Públicas 
Ecológicas 2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2016, de 8 
de junho (alínea g) do número 4.1 do anexo), sendo considerados critérios ambientais na 
seleção do material a adquirir (eficiência energética). --------------------------------------  
O valor base do procedimento proposto ascende a 750.000,00 €, +IVA, com encargos 
previstos para os anos económicos 2017 e 2018, 375.000,00 €, +IVA, em cada. -----------  
Sugere-se que a verba seja classificada com o número 04021 – “Iluminação Pública - 
Equipamentos e materiais”, no âmbito da contabilidade de custos. O CPV a considerar é 
45316100-6 – “Instalação de equipamento de iluminação exterior”. ------------------------  
Propõe-se o seguinte júri, nos termos do artigo 67.º do CCP: -------------------------------  
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Presidente do Júri – Dr. José Carlos Martins Rolo – Vice-Presidente da Câmara; ---------  
1.º Vogal efetivo – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo – Diretor de 
Departamento; --------------------------------------------------------------------------------  
2.º Vogal efetivo – Eng.ª Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão;  
1.º Vogal suplente – Eng.º Victor Manuel Gonçalves Vaz – Técnico Superior; ---------------  
2.º Vogal suplente – Eng.º Henrique da Graça Abreu Dinis – Técnico Superior. ------------  
O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 
impedimentos. ---------------------------------------------------------------------------------  
Sugere-se ainda a nomeação do Técnico Superior Eng.º Vítor Manuel Gonçalves Vaz 
como diretor de fiscalização da obra, o qual, para além de fiscalizar os trabalhos, 
assinará os autos de medição em representação do Município.” ----------------------------  
O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso e o caderno de 
encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 
abertura do procedimento e proceder à designação dos elementos componentes do 
júri, nos precisos termos sugeridos na informação, solicitando para evolução do 
processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, 
nos termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de 
vinte e um de fevereiro. --------------------------------------------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA PRAÇA DOS PESCADORES E 

INFRAESTRUTURAS ASSOCIADAS – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pelo diretor do departamento de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, foi apresentada uma informação, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“A presente empreitada surge no seguimento da prestação de serviços relativa ao  
projeto de execução da Estação elevatória da Praça dos Pescadores, infraestrutura 
considerada  prioritária pelo Plano Geral de Drenagem e que assume, também, carácter 
de urgência face aos riscos e impactes de inundações na zona em análise. -----------------  
Visando a abertura do procedimento referido em epígrafe, foram elaboradas as peças 
do processo constituídas pelo Convite e Caderno de Encargos, as quais se submetem à 
apreciação superior.---------------------------------------------------------------------------  
Cumpre informar que o preço base fixado no Caderno de Encargos é de 939.305,00 € 
mais IVA, à taxa legal em vigor, e está contemplado no Plano Plurianual de 
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Investimentos do ano 2017, no projecto GOP 02 008 2017/133. Prevendo-se a seguinte 
repartição de encargos: 2017, 200.000,00€, restante em 2018. ---------------------------  
Nos termos do n.º 1 do art.º 36.º, e do art.º 38.º, ambos do Decreto-lei n.º 18/2008 de 
29 de Janeiro, a decisão de contratar e a escolha do procedimento, respectivamente, 
cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. --------------------------------------  
Tendo em consideração o valor indicado, a decisão para autorizar a despesa, a decisão 
de contratar bem como a escolha do procedimento, são competência da Exma. Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo ainda em consideração o valor previsto, recorrer-se-á, nos termos das 
disposições da alínea b) do artigo 20.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, ao 
procedimento por concurso público.” ---------------------------------------------------------  
O processo encontrava-se instruído com o convite e o caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 
abertura do procedimento e proceder à designação dos elementos componentes do 
júri, nos precisos termos sugeridos na informação, solicitando para evolução do 
processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, 
nos termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de 
vinte e um de fevereiro.  -------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA “EMPREITADA PARA 
CONCLUSÃO DA CONDUTA ADUTORA RESERVATÓRIO DOS 

BREJOS/RESERVATÓRIO DO MALPIQUE – RELATÓRIO FINAL E MINUTA DO 
CONTRATO = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 
apresentado o Relatório Final, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em 
conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------  
“Tendo em consideração a análise anterior, propõe o Júri do Concurso Público da 
Empreitada para “Conclusão da conduta adutora Reservatório dos Brejos/Reservatório 
do Malpique, aberta por deliberação da Exma. Câmara Municipal datada de 6 de Junho 
de 2017, a adjudicação à empresa CONVIRSUL – Construções e Obras Públicas, SA. no 
valor de 145.500,00€ + IVA nas condições da sua Proposta e Caderno de Encargos. ------  
Nos termos do n.º 2 do art.º 125.º do Decreto-lei 18/2008 de 29 de Janeiro não há 
lugar à fase de audiência prévia. -------------------------------------------------------------  
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Deverá ser celebrado contrato escrito nos termos do ponto 1 e 2 do artigo 94.º do 
diploma legal referido.” -----------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório e a 
informação subscrita pela diretora do departamento de Gestão e Finanças:  ---------  
a) adjudicar a empreitada para “Conclusão da Conduta Adutora Reservatório dos 
Brejos/Reservatório do Malpique” à empresa Convirsul – Construções e Obras 
Públicas, S.A., pelo valor de cento e quarenta e cinco mil e quinhentos euros, 
acrescido de IVA; ---------------------------------------------------------------------------  
b) aprovar a minuta do contrato, solicitando-se para a evolução do processo à 
necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos 
previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro, relativamente à seguinte repartição de encargos: dois mil e 
dezassete – cento e quatro mil, duzentos e trinta euros e dois mil e dezoito – 
cinquenta mil euros.  -------------------------------------------------------------------------  
A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da assembleia 
municipal, da sexta revisão das Grandes Opções do Plano dois mil e dezassete/dois 
mil e vinte e da sexta revisão do Orçamento do Município para o ano de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 
“REQUALIFICAÇÃO DA DESCARGA DE ÁGUAS PLUVIAIS – LINHA DE ÁGUA DE 

VALE FARO” – RELATÓRIO FINAL E ADJUDICAÇÃO = 
Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 
apresentado o Relatório Final, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em 
conclusão refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------  
“Pelo atrás exposto, propõe o Júri do Concurso Público para a realização da empreitada 
“Requalificação da descarga de águas pluviais – Linha de água de Vale Faro” aberto por 
deliberação da Exma. Câmara Municipal datada de 13 de Junho de 2017, seja 
adjudicado à empresa HIDRALGAR – EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, S.A. 
pelo valor de 590.147,11€ + IVA, prazo de execução de 153 dias, nas condições da sua 
Proposta e Caderno de Encargos.” ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório adjudicar a 
empreitada para “Requalificação da Descarga de Águas Pluviais – Linha de Água de 
Vale Faro”, à empresa Hidralgar – Equipamentos Electromecânicos, S.A., pelo 
valor de quinhentos e noventa mil, cento e quarenta e sete euros e onze cêntimos, 
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acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA O 

ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS COM OPERADOR OU CONDUTOR, ATÉ 
AO LIMITE DE 149.000,00 EUROS IVA – DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente da câmara, em vinte e nove de agosto último, através do qual determinou 
manifestar concordância com o sugerido na informação dos serviços, designadamente 
com o conteúdo das peças processuais apresentadas, solicitou, para evolução do 
processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos 
termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro, e procedeu à designação dos elementos componentes do júri.  --------------  
Também relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades 
Viárias, Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada a informação referida no 
despacho do senhor presidente, que é do seguinte teor:  -----------------------------------  
“De acordo com as indicações superiores, sugere-se ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 
art.º 20.º do Código de Contratos Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29 de Janeiro, na sua atual redação, a abertura de procedimento pré-contratual, por 
concurso público, com vista ao supracitado.  -------------------------------------------------  
O valor base para o presente procedimento é 149.000,00 € (cento e quarenta e nove 
mil euros) mais IVA. ---------------------------------------------------------------------------  
Prevê-se a despesa de 149.000,00 € para o ano de 2017 e 2018, sendo que será 
repartida da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------  
2017 – 20.000,00€ ----------------------------------------------------------------------------  
2018 – 129.000,00€ ---------------------------------------------------------------------------  
O CPV do fornecimento é o seguinte: CPV com o código 60182000-7 - Aluguer de 
veículos industriais com condutor. ------------------------------------------------------------  
GOP – 0403 020225 01 001 2017/5128 ------------------------------------------------------    
Em harmonia com o disposto no art.º 67 do CCP, sugere-se a nomeação do júri 
constituído pelos seguintes elementos: ------------------------------------------------------  
Presidente – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo – Diretor de Departamento; ------  
1.º Vogal efetivo – Eng.ª Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão; -  
2.º Vogal efetivo – Eng.º Henrique da Graça Abreu Dinis – Técnico Superior; -------------  
1.º Vogal suplente – Eng.º Vitor Vaz – Técnico Superior, ------------------------------------  
2.º Vogal suplente – Eng.ª Suzana Gomes – Técnica Superior, ------------------------------  
O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 
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impedimentos.” --------------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do programa de concurso e do caderno de 
encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião.  ------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO (ARTIGOS 
16.º A 20.º E 130.º A 154.º, TODOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS 

PÚBLICOS) PARA FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL 
EM REGIME DE ALUGUER – DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente da câmara, em trinta e um de agosto último, através do qual determinou 
manifestar concordância com o sugerido na informação dos serviços, designadamente 
com o conteúdo das peças processuais apresentadas, solicitou, para evolução do 
processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos 
termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro, e procedeu à designação dos elementos componentes do júri.  --------------  
Também relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades 
Viárias, Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada a informação referida no 
despacho do senhor presidente, que é do seguinte teor: ------------------------------------   
“Visando a abertura do procedimento referido em epígrafe, foi elaborado o Caderno de 
Encargos, Cláusulas Jurídicas e Cláusulas Técnicas, o Mapa de Quantidades, as Peças 
Desenhadas e a IPPV, os quais se submetem à apreciação superior. ------------------------  
O valor previsto para o fornecimento total ascende a 112.900,00 €, + IVA, prevendo-se 
a seguinte repartição de encargos: para 2017 – 36.550,36 €, + IVA; para 2018 – 
76.349,64 €, + IVA. ---------------------------------------------------------------------------  
Sugere-se que a verba seja contemplada na rubrica do orçamento 01.02/02.02.20 – 
“Outros trabalhos especializados”, conforme previsto no PPI (03.002.216/5072), e 
classificada no âmbito da contabilidade de custos com o número 022511 – “Atividades 
culturais”. --------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo ainda em consideração o valor estimado, poderá recorrer-se ao procedimento 
por Concurso Público, nos termos das disposições conjugadas no art.º 17.º a art.º 33.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos. -----------------------------------------------------  
Juntam-se para aprovação os documentos relativos a este procedimento e propõe-se o 
seguinte júri, nos termos do artigo 67.º do CCP: --------------------------------------------  
Presidente do Júri – Dr. José Carlos Martins Rolo – Vice-Presidente da Câmara; ---------  
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1.º Vogal efetivo – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo – Diretor de 
Departamento; --------------------------------------------------------------------------------  
2.º Vogal efetivo – Eng.ª Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão; 
1.º Vogal suplente – Eng.º Vítor Manuel Gonçalves Vaz – Técnico Superior; ----------------  
2.º Vogal suplente – Eng.º Henrique da Graça Abreu Dinis – Técnico Superior. ------------  
O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 
impedimentos.” --------------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do programa de concurso e do caderno de 
encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO – AO ABRIGO DO 

DISPOSTO NA ALÍNEA E) DO N.º 1, DO ARTIGO 24.º E ART.ºS 112.º A 
127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO 

- LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, NA ATUAL REDAÇÃO, PARA 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DAS MARCAS 

HONDA, IVECO, OPEL, FIAT E UMM, INCLUÍNDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO 
E MANUTENÇÃO, ATÉ AO LIMITE DE 84.000,00 EUROS + IVA – 

INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação, do seguinte teor: --------  
“Havendo necessidade de, durante o período de aproximadamente dois anos, proceder a 
reparações nas viaturas das marcas Honda, Iveco, Opel, Fiat e UMM existentes na 
frota do Município, propõe-se a abertura do procedimento referido em assunto, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Consideram estes Serviços, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 
uma entidade determinada, pelos seguintes motivos técnicos: ------------------------------  
• Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 

programadas, como por exemplo, mudanças de óleo e preparação das viaturas para 
as inspeções periódicas obrigatórias, sendo necessário adquirir peças e acessórios. 
Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um conjunto 
de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais da 
marca; --------------------------------------------------------------------------------------  
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• Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 
bastante inferior à expectável; -----------------------------------------------------------  

• As oficinas municipais não possuem os equipamentos específicos para aceder aos 
sistemas eletrónicos destas viaturas e efetuar diagnósticos, deteções e reparações 
de avarias/anomalias, verificando-se paragens recorrentes das viaturas. --------------  

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 
que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado das marcas 
Honda, Iveco, Opel, Fiat e UMM na região do Algarve: -------------------------------------  
MSCAR – Comércio de Automóveis, SA (NIF 507 114 540) ---------------------------------  
Considera-se que o concessionário oficial da marca: ----------------------------------------  
• Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

celeridade as peças necessárias para as reparações em curso; -------------------------  
• Quando necessário, é fornecida informação e apoio técnico, essenciais para 

eventuais reparações complexas em curso; -----------------------------------------------  
• Os materiais fornecidos cumprem as especificações técnicas e de segurança 

exigidas; ------------------------------------------------------------------------------------  
• Possui capacidade para efetuar todo o tipo de reparações em condições técnicas 

satisfatórias e em condições de segurança; ----------------------------------------------  
• Possui equipamentos informáticos específicos e próprios da marca (hardware e 

software) para aceder aos sistemas eletrónicos das viaturas, o que permite efetuar 
diagnósticos e outro tipo de verificações; ------------------------------------------------  

• Dispõe de mão de obra especializada, assim como apoio técnico por parte do 
respetivo fabricante, para efetuar as intervenções com precisão e celeridade. -------  

Pretende-se que o fornecimento contínuo produza efeitos a partir do término do 
procedimento de fornecimento de peças e acessórios para viaturas, incluindo serviços 
de reparação e manutenção, adjudicado à mesma firma, que se encontra atualmente em 
vigor, e cuja verba se prevê que esgote no final do ano. Este novo procedimento deverá 
manter-se em vigor até ao momento em que for atingido o limite de 84.000,00€ + IVA, 
ou até ao prazo limite de dois anos, consoante o que ocorrer primeiro.  -------------------  
Prevê-se a seguinte distribuição da verba: --------------------------------------------------  
 
 
 
 
 

  
Rubrica 

 
2018 

 
2019 

 
Total 

Peças para 
viaturas  04.03/02.01.12 31.500,00€ + IVA 31.500,00€ + IVA 63.000,00€ + IVA 

Serviços de 
reparação  04.03/02.02.03  10.500,00€ + IVA 10.500,00€ + IVA 21.000,00€ + IVA 

    84.000,00€ + IVA 
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Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 
referida.” --------------------------------------------------------------------------------------  
O processo encontrava-se instruído com o convite e o caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo e determinar a 
abertura do procedimento nos precisos termos sugeridos na informação, solicitando 
para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 
assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei número oito 
barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. --------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICAÇÃO NO JOUE (ART.ºS 20.º, N.º 1, AL.B) E 130.º A 154.º, TODOS 
DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 
18/2008, DE 29 DE JANEIRO, NA ATUAL REDAÇÃO), PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DO TÚNEL DE 
DESVIO DE CAUDAIS ENTRE A RIBEIRA DE ALBUFEIRA, JUNTO À EM 395 E 

O PORTO DE ABRIGO” – RELATÓRIO FINAL E ADJUDICAÇÃO = 
Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 
apresentado o Relatório Final, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em 
conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------  
“Pelo atrás exposto, propõe o Júri do Concurso Público para a realização da prestação 
de serviços de reconhecimento geológico-geotécnico do túnel de desvio de caudais 
entre a ribeira de Albufeira, junto à EM395 e o porto de abrigo, aberto por 
deliberação da Exma. Câmara Municipal, datada de 11 de Abril de 2017, seja adjudicado 
à empresa Geocontrole, Geotecnia e estruturas de fundações, S.A. pelo valor de 
198.350,00€ + IVA nas condições da sua Proposta e Caderno de Encargos.” ---------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório:  ---------------  
a) adjudicar a “Aquisição de Serviços para Reconhecimento Geológico-Geotécnico 
do Túnel de Desvio de Caudais entre a Ribeira de Albufeira, junto à EM 395 e o 
Porto de Abrigo”, à empresa Geocontrole, Geotecnia e Estruturas de Fundação, 
S.A., pelo valor de cento e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta euros, 
acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------   

= RESTITUIÇÕES – AJUSTE DIRETO REGIME GERAL PARA A EMPREITADA 
PARA PINTURA DE SEMÁFOROS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA – 
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INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Financeira, foi apresentada uma 
informação do seguinte teor:-----------------------------------------------------------------  
“O valor que se pretende devolver diz respeito a Imposto de Selo relativo a uma 
retenção para depósito de garantia.  ---------------------------------------------------------  
A referida retenção foi efetuada em 31/05/2017, no seguimento da informação dada 
na etapa n.º 4 da distribuição n.º 2017/31641 (uma vez que existia um Seguro-Caução 
na DAVEGF). O valor referente ao depósito de garantia para caução já foi devolvido à 
empresa Eyssa-Tesis em 10/07/2017, no seguimento da distribuição n.º 2017/41649. 
No entanto o valor referente ao imposto de Selo (€5,98), foi pago à Autoridade 
Tributária em 13/06/2017, conforme extrato em anexo, por força da retenção 
efetuada (ainda que a mesma só tenha existido pelo prazo de 41 dias). --------------------  
Assim sendo, o valor de €5,98 respeitante a imposto de selo, não é suscetível de ser 
devolvido pela conta de operações de tesouraria correspondente.“ ------------------------  
Este assunto fazia-se acompanhar pelas seguintes duas informações: ---------------------  
- A primeira, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, do seguinte teor: ------  
“Considerando a informação prestada na etapa 7, não é possível restituir a importância 
de 5,98 € respeitante ao imposto selo, uma vez que já foi entregue à Autoridade 
Tributária, no entanto, salvo melhor opinião, julgo que a entidade não deve de ser 
penalizada por uma situação não imputável à mesma, caso seja esse o entendimento o 
montante de € 5,98 deve de ser suportado pelo Município.  --------------------------------  
Solicitar à AT o valor entregue parece-me não ser uma situação muito prática nem 
rápida, não me parece que sejam muito recetivos a situações destas, à semelhança do 
pedido de reembolso do IVA o Município foi alvo de duas inspeções das finanças.” -------  
- A segunda, subscrita pela senhora diretora do departamento de Gestão e Finanças, do 
teor seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------  
“A sugestão destes serviços é no sentido de ser o município a suportar a despesa em 
causa no valor de € 5,98. Sugere-se o envio do presente assunto para apreciação e 
deliberação por parte da câmara municipal.” -------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações e nos 
precisos termos das mesmas, aprovar a devolução do valor nelas descritos. ----------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA – PEDIDO DE UM CONTADOR DE REGA – MANUEL 

JOÃO – INFORMAÇÃO = 
Relacionado com o assunto em título referido foram apresentadas as seguintes duas 
informações com origem no Serviço de Fiscalização Municipal, do seguinte teor: ---------   
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“Em deslocação ao local, tempos a informar que a construção informada por serviços de 
águas é a instalação de uma cabana em madeira (25 m2), assente em blocos de cimento, 
não possui qualquer instalação de águas ou saneamento, ampla, estando o seu interior 
inapto para qualquer outro fim que não seja o de armazenamento. Atendendo ao tipo de 
construção (simples e em madeira) e o uso exclusivo para arrecadação, temos dúvidas 
se poderemos enquadrar no regime jurídico da urbanização e edificação.” ----------------  
“Estes serviços têm a informar que o terreno tem várias árvores conforme alega, 
tomateiros, melão, melancia, cebolas, pimentos alhos, etc.. Nesta data necessita 
urgentemente de água para o terreno. Anexa-se fotos.” ------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade: -----------------------------------------------------------  
1 - remeter à Divisão Jurídica e de Contencioso para verificarem da eventual 
ilegalidade da edificação no local, com as legais consequências; ------------------------  
2 – quanto ao pedido aguarde-se a análise jurídica sobre a licitude ou ilicitude da 
edificação. ------------------------------------------------------------------------------------  
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – REQUERIMENTO DE EXPLOSÃO DE VERÃO, 

LIMITADA = 
Pela empresa Explosão de Verão, Limitada foi apresentado um requerimento, datado de 
vinte e quatro de agosto último, pelo qual solicita a emissão de licença especial de ruído 
para a realização de eventos com música ao vivo, no Bar Hangover, no Hotel Praia da 
Oura, durante o mês de setembro corrente, com início às vinte horas e trinta minutos e 
término às vinte e três horas e trinta minutos. ----------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem nos 
serviços da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes, do seguinte teor: --  
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Explosão 
de Verão, Lda, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------  
- pretende o requerente a realização de música ao vivo no interior do Bar Hangover, 
sito no Hotel Oura Praia, durante todo o mês de setembro, no horário das 20h30 às 
23h30; -----------------------------------------------------------------------------------------  
- requer também na distribuição SGDCMA/2017/55174 a realização de música ao vivo 
para o mesmo local e horário, para os dias 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de agosto; ----  
- considera-se que a presente atividade não se insere na tipologia de atividade ruidosa 
temporária, licenciável mediante a emissão de uma Licença Especial de Ruído, por não 
se tratar de um pedido pontual, mas sim uma atividade de carácter permanente; 
- a realização de música ao vivo com carácter permanente em bares carece da emissão 
de licença de utilização específica (recintos de diversão e recintos destinados a 
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espetáculos de natureza não artística), conforme previsto no artigo 10.º do Decreto- 
Lei 309/2002, de 16 de dezembro na sua atual redação; -----------------------------------  
- para além do licenciamento, a instalação e o exercício de atividades ruidosas 
permanentes tem de cumprir, em termos de produção de ruído, o estabelecido no 
artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído; --------------------------------------------------  
 - em setembro de 2015 foi requerido por Explosão de Verão, Lda, a emissão alvará de 
utilização para recinto de diversão ou recinto destinado a espetáculos de natureza não 
artística para Bar com música ao vivo, conforme consta na distribuição 
SGDCMA/2015/55381; -----------------------------------------------------------------------  
- na sequência da apresentação de reclamação de ruído em 2016 e 2017, pelo 
reclamante Nuno Fernandes, assuntos tratados nas distribuições 
SGDCMA/2016/50957 e SGDCMA/2017/50823, foi verificado pela PM a realização de 
música ao vivo no interior do estabelecimento sem a devida licença, tendo sido 
elaborados os autos 156-PMA/2016 (etapa 11 da distribuição SGDCMA/2016/50957) e 
PI-539-2017 (etapa 12 da distribuição SGDCMA/2017/50823)” --------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido para os dias oito, onze, quinze, dezoito, vinte e 
dois, vinte e cinco e vinte e nove de setembro, até às vinte e duas horas. ----------   

= REGULAMENTOS - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E AO REGULAMENTO TARIFÁRIO DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
instrução. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PARA 

EFEITOS DE QUINTA PEDAGÓGICA” – AUTO DE CONSIGNAÇÃO. 
Relativamente a esta empreitada, adjudicada em vinte e cinco de julho último à empesa 
PRQquadrado – Engenharia, Limitada, foi apresentado o auto de consignação da obra, 
datado de trinta e um de agosto último, pelo qual se constata a não existência de 
modificações em relação aos elementos da solução da obra, tendo sido dada posse ao 
empreiteiro dos terrenos circundantes aos limites da implantação dos trabalhos que 
constituem a empreitada e tendo sido declarado pelo representante do empreiteiro 
adjudicatário que aceitava e reconhecia como totalmente exatos os elementos que lhe 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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foram entregues, pelos quais se podia proceder à execução da empreitada nos termos 
previstos e contratados, sem qualquer reserva ou reclamação.  ----------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 
PARA A EXECUÇÃO DO LAR, CRECHE E CENTRO DE DIA DOS OLHOS DE ÁGUA 

– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 
Municipais, foi apresentada uma informação, do seguinte teor: ----------------------------  
“Conforme determinado superiormente, para efeitos de resposta social às carências 
referenciadas no Município de Albufeira, é necessário o lançamento da empreitada 
denominada “Empreitada de construção do Lar, Creche e Centro de Dia dos Olhos de 
Agua, para a empreitada referida, cujo valor se estima de € 4.348.000,00€ (quatro 
milhões trezentos e quarenta e oito mil euros) acrescido de IVA, propõe-se que seja 
adoptado o Concurso Limitado por Prévia Qualificação, nos termos do disposto no art.º 
162.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo D.L. n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, pelo que se remete à consideração superior a autorização 
para a realização da despesa referente à empreitada mencionada, com base no disposto 
na alínea a) do artigo 19.º do referido decreto. ---------------------------------------------  
Anexo as peças do procedimento -------------------------------------------------------------  
Considerando a necessidade de  proceder à nomeação do júri do procedimento, a quem 
compete a realização de todas as operações do mesmo, submete-se também à 
consideração superior a seguinte proposta de constituição: --------------------------------  
Efectivos --------------------------------------------------------------------------------------  
Presidente – Carlos Eduardo da Silva e Sousa, Presidente do Município  -------------------  
1.º Vogal  – Valdemar Cabrita, Técnico Superior ---------------------------------------------  
2.º Vogal  – Carina Trocado, Assistente Técnico ---------------------------------------------  
Suplentes  -------------------------------------------------------------------------------------  
1.º Vogal  – Filipe Alcobia, Técnico Superior -------------------------------------------------  
2.º Vogal  – Bruno Silva, Técnico Superior ---------------------------------------------------  
O prazo de apresentação de propostas será de vinte e cinco dias seguidos. ---------------  
CÓDIGO CPV - 45211350-7 ------------------------------------------------------------------  
O prazo de execução é de 720 dias. ----------------------------------------------------------  
As habilitações adequadas e necessárias à execução da empreitada que são as 
seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------  
i) 1.ª Subcategoria (Estruturas e elementos de betão) da 1.ª Categoria (Edifícios e 
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património construído), de classe correspondente ao valor global da proposta; -----------  
ii) 4.ª Subcategoria (Alvenarias, rebocos e assentamentos de cantarias), 5.ª 
Subcategoria   (Estuques,   pinturas   e   outros   revestimentos),   6.ª   Subcategoria 
(Carpintarias),   7.ª   Subcategoria   (Trabalhos   em   perfis   não   estruturais)   e   8.ª 
Subcategoria (Canalizações e condutas em edifícios), da 1.ª Categoria, todas elas em 
classe correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas 
propostas; -------------------------------------------------------------------------------------  
iii)  1.ª Subcategoria (Vias de circulação rodoviária e aeródromos), 6.ª (Saneamento 
básico), 8.ª (Calcetamentos) e 9.ª (Ajardinamentos) da 2.ª Categoria, todas elas em 
classe correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas 
propostas; -------------------------------------------------------------------------------------  
iv)  1.ª Subcategoria (Instalações elétricas de utilização de baixa tensão), 3.ª (Postos 
de transformação acima de 250 kVA), 9.ª Subcategoria (Infraestruturas de 
telecomunicações), 10.ª Subcategoria (Sistemas de extinção de incêndio, de segurança 
e de deteção), 11.ª (Instalações de elevação), 12.ª Subcategoria (Aquecimento, 
ventilação, ar condicionado e refrigeração) e 14.ª (Redes e ramais de distribuição de 
gás, instalações e aparelhos a gás), da 4.ª Categoria, todas elas em classe 
correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas propostas; -----  
v) 1.ª Subcategoria (Demolições), 2.ª Subcategoria (Movimento de terras), 8.ª 
Subcategoria (Armaduras para betão armado), 10.ª Subcategoria (Cofragens), 11.ª  
Subcategoria  (Impermeabilizações  e  isolamentos)  e  12.ª Subcategoria (Andaimes e 
outras estruturas provisórias), da 5.ª Categoria, todas elas em classe correspondente 
aos respetivos valores de trabalho constantes da proposta. --------------------------------  
A repartição de encargos a considerar será de: ---------------------------------------------  
- Ano de 2017 – 500.000,00€ ----------------------------------------------------------------  
- Ano de 2018 – 2.200.000,00€ --------------------------------------------------------------  
- Ano de 2019 – 1.908.880,00€ ---------------------------------------------------------------  
Sugere-se cabimento no PPI de 2017  com o código de classificação orçamental 
050307010306 projeto 44/2016, Obj. 02” --------------------------------------------------  
O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso e o caderno de 
encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião.  ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 
abertura do procedimento e proceder à designação dos elementos componentes do 
júri, nos precisos termos sugeridos na informação, solicitando para evolução do 
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processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, 
nos termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de 
vinte e um de fevereiro. --------------------------------------------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA “EMPREITADA DE 
AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA GUIA” – RELATÓRIO FINAL E 

MINUTA DO CONTRATO = 
Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 
apresentado o Relatório Final, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em 
conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------  
“Com base no exposto, propõem estes serviços que a “EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO 
DO MERCADO MUNICIPAL DA GUIA” seja adjudicada à entidade PRQuadrado, Lda 
pelo valor total de 169.177,52€ (cento e sessenta e nove mil cento e setenta e sete 
euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, com um 
prazo de execução de 120 dias e nas condições da sua proposta e caderno de encargos.” 
Também relacionada com este assunto foi apresentada uma informação subscrita pela 
diretora do Departamento de Gestão e Finanças, que se dá por integralmente 
transcrita e da qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião e que em conclusão refere o seguinte: ------------------------------------  
“Face ao exposto, para efeitos de aprovação da minuta do contrato, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, o processo deverá 
estar devidamente instruído com a necessária autorização prévia por parte da 
digníssima assembleia municipal para a assunção do compromisso plurianual, nos termos 
previstos na alínea c) do número 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro”. --  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório e a 
informação subscrita pela diretora do departamento de Gestão e Finanças:  ---------  
a) adjudicar a empreitada para “Ampliação do Mercado da Guia” à empresa 
PRQuadrado, Limitada, pelo valor de cento e sessenta e nove mil, cento e setenta 
e sete euros e cinquenta e dois cêntimos, acrescido de IVA; --------------------------   
b) aprovar a minuta do contrato, solicitando-se para a evolução do processo à 
necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos 
previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro, relativamente à seguinte repartição de encargos: dois mil e 
dezassete – setenta e três mil, trezentos e vinte e oito euros e dezassete 
cêntimos e dois mil e dezoito – cento e seis mil euros. ----------------------------------  
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A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da assembleia 
municipal, da sexta revisão das Grandes Opções do Plano dois mil e dezassete/dois 
mil e vinte e da sexta revisão do Orçamento do Município para o ano de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL 
– AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA A) DO N.º 1, DO ARTIGO 20.º E 

ART.ºS 112.º A 127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO 
PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, NA REDAÇÃO ATUAL, 
PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIOS PARA EDIFÍCIOS E VIATURAS – DESPACHO = 
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente da câmara, em vinte e um de agosto último, através do qual determinou 
manifestar concordância com o sugerido na informação dos serviços, designadamente 
com o conteúdo das peças processuais apresentadas, solicitou, para evolução do 
processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos 
termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro, e procedeu à designação dos elementos componentes do júri.  --------------  
Também relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e 
Equipamentos, foi apresentada a informação referida no despacho do senhor 
presidente, que é do seguinte teor:  ---------------------------------------------------------  
“Tendo em conta a necessidade de manter operacional o parque de equipamentos para 
combate a incêndio em edifícios e viaturas municipais,  torna-se necessário a abertura 
do procedimento em referência a vigorar até ao final do ano de 2019, pelo que se 
submete  à decisão superior a presente informação com vista à  aquisição de material 
de combate a incêndio, assim como a aprovação das peças do procedimento  (caderno 
de encargos e mapa de quantidades) anexos à presente distribuição. ----------------------  
Tendo em conta o caracter plurianual da despesa para a aquisição de bens, a 
competência para a autorização da mesma recai na Assembleia Municipal. ----------------  
O preço base para a presente despesa  é de € 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos 
euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, afigura-se possível, nos termos legais, 
optar pela realização do procedimento sob a forma de ajuste direto (regime geral), ao 
abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 20.º e arts. 112.º a 127.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na atual 
redacção, pelo que se propõe a aprovação da referida escolha do tipo de procedimento, 
conforme fundamentos invocados. -----------------------------------------------------------  
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Sugere-se que sejam convidadas a apresentar proposta as seguintes entidades: ---------  
•    Previgarb – Engenharia de Segurança, Lda; ----------------------------------------------  
•    Mendes & Canha, Equipamentos de Segurança, Lda; -------------------------------------  
•    Extingarve – Produtos de Segurança e Protecção, Lda; ---------------------------------  
•    Expressofogo – Comércio de Material de Combate Incêndio, Lda; ----------------------  
•    Extinrisco – Manutenção de Extintores, Lda; --------------------------------------------  
•    Felix Medeiros Unipessoal,  Lda; ---------------------------------------------------------  
•    Prosegur – Companhia de Segurança, Lda; ------------------------------------------------  
•    Segur-fogo – Comércio de Equipamentos Contra o Fogo, Lda; ---------------------------  
A presente despesa deverá ser imputada à rubrica orçamental 01.02/02.02.20 
correspondente à AMR 2017/50/46/2, no valor total de € 38.500,00, acrescido do 
IVA.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Repartição de encargos: ----------------------------------------------------------------------  
2017 – 12.833,33€ mais IVA ------------------------------------------------------------------  
2018 – 12.833,33€ mais IVA ------------------------------------------------------------------  
2019 – 12.833,34€ mais IVA ------------------------------------------------------------------  
Sendo necessário proceder à nomeação do júri do procedimento, a quem compete a 
realização de todas as operações do mesmo, submete-se também à consideração 
superior a seguinte proposta de constituição: -----------------------------------------------  
Efetivos ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presidente – Valdemar  Cabrita, Técnico superior Eng.º Civil -------------------------------  
1.º Vogal  – Filipe Alcobia, Técnico superior Eng.º Civil --------------------------------------  
2.º Vogal  – Carina Trocado, Assistente Técnico ---------------------------------------------  
Suplentes  -------------------------------------------------------------------------------------   
1.º Vogal  – Natércio Matinhos, Técnico superior Eng.º Civil --------------------------------  
2.º Vogal  – Anabela  Joaquim, Assistente Técnico” -----------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do convite e do caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------   
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 
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pasta de documentos respeitante à presente reunião. --------------------------------------  
As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas 
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 27019 de 06-06-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 35/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Nioverdras - Construção Civil, Lda ---------------------------------------------  
Local da Obra: Santa Eulália, Urbanização Balaia Jardim n.º 19, freguesia de Albufeira 
e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de edifício unifamiliar --------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de agosto de dois mil e 
dezassete, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 21107 de 24-05-2016; 21195PU de 25-05-2016 e 21195 de 
25-05-2016------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 134/1979 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Alísios II – Imobiliária e Turismo S.A. -----------------------------------------  
Local da Obra: Av.ª Infante D. Henrique n.º 83, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença - Alteração do edifício – Hotel Alísios de 4* -----------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de onze de agosto de dois mil e dezassete, concedendo o prazo de trinta 
dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15789 de 31-03-2017 ------------------------------------------  
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Processo n.º: 89CP/2009 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: ALBCC – Albufeira Shopping, S.A. – A/C Dr. Manuel Alexandre Henriques --  
Local da Obra: Rua do Município, Lote 32, Centro Comercial Albufeira shopping, 
freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Conservação de fachada e muros exteriores ---------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de vinte e um de agosto de dois mil e dezassete. ------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 26982 de 04-07-2016; 28057 de 12-07-2016 e 32589 de 
12-07-2017 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 33/2016 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Ildeberto Afonso Garrochinho -------------------------------------------------  
Local da Obra: Cortezões, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de prédio com 3 fogos e 2 pisos – Legalização -  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 
requerido, tendo em conta o parecer técnico de dezoito de agosto de dois mil e 
dezassete e informação da Divisão de Obras Particulares de vinte e um de julho 
de dois mil e dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e a senhora vereadora Marlene Silva. --  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 189 de 04-01-2017 ---------------------------------------------  
Processo n.º: 1179/1988 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Parque Industrial, Lote 14, Vale Santa Maria, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – Confirmação - medidas de autoprotecção ---------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 12915 de 17-03-2017 -------------------------------------------  
Processo n.º: 59/1981 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Promiturismo – Promoções Imobiliárias e Turísticas, Lda ---------------------  
Local da Obra: Av.ª Francisco Sá Carneiro, Aldeamento Turístico n.º 119, 
Vilanova/Resort – Blocos 4/C, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  
Assunto: Licença – Alteração da cor do edifício ---------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de agosto de dois mil e 
dezassete, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
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prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 43180 de 04-11-2016 e 7282 de 17-02-2017 -----------------  
Processo n.º: 136IP/2016 --------------------------------------------------------------------  
Requerente: SeeUnited - Unipessoal, Lda ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Pedido de informação prévia relativo à alteração e ampliação de moradia 
bifamiliar, para instalação de um empreendimento de Agroturismo. -----------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, não considerar viável o pedido, nos termos do 
parecer técnico de vinte e um de agosto de dois mil e dezassete. ---------------------  
Mais foi deliberado notificar o requerente que a pretensão poderá vir a ser viável 
desde que ultrapasse as condicionantes da informação técnica de vinte e oito de 
julho de dois mil e dezassete. --------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 6198 de 13-02-2017 --------------------------------------------  
Processo n.º: 420/1978 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – Confirmação - medidas de autoprotecção ---------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 25767 de 02-07-2015; 23278 de 07-06-2016 e 43410 de 
07-11-2016 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 40/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Judy Marian Dootson -----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Quinta da Saudade 10-B, freguesia da Guia---------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar ---------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido, 
nos termos do parecer da Divisão Jurídica e Contencioso de vinte e oito de agosto 
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de dois mil e dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 32124 de 10-07-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 353/1982 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Santa Eulália, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – medidas de autoprotecção -------------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14343 de 24-03-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 298/2000 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Clínica Oftalmológica “KYKUS”, Urbanização Quinta do Infante, Lote 3, 
Fração B, freguesia de Albufeira e Olhos de Água  -----------------------------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – Confirmação - medidas de autoprotecção ---------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 50895 de 27-12-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 4CP/2014 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Estabelecimento Comercial Leroy Merlin – Centro Bricolage, Estrada 
Nacional 125, Km 68, Tavagueira, freguesia da Guia ----------------------------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – Confirmação – SCIE --------------------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 26384 de 01-06-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 148/2007 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Avenida dos Descobrimentos, Edifício Lopes, Loja B, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de entidade externa – Confirmação - medidas de autoprotecção ---------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  

= 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. ----------------------------------------------------------  
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Câmara Municipal de Albufeira 

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

= ENCERRAMENTO = 
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e trinta minutos, foi a 
reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente acta, que vai ser assinada pelo 
senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 
Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. -------  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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