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3 de outubro de 2017  

Câmara Municipal de Albufeira 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2017 

Ao terceiro dia do mês de outubro 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, Fernando 
José dos Santos Anastácio, Célia Maria Calado Pedroso, Marlene Martins Dias da 
Silva, Ana Maria Marques Simões Prisca Vidigal da Silva e Rogério Pires Rodrigues 
Neto. ------------------------------------------------------------------------------------------   
Secretariou a chefe de Divisão de Recursos Humanos, Carla de Lurdes Venâncio 
Guerreiro, em substituição da diretora de Departamento Municipal do Departamento 
de Gestão e Finanças, que se encontra a secretariar a Assembleia de Apuramento Geral 
da Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais. -----------------------------------------------    
Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e quarenta e seis 
minutos, deu a Câmara início à: ---------------------------------------------------------------  

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO =  
Não compareceu qualquer munícipe interessado em interpelar a Câmara Municipal. --  

= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 
O senhor presidente agradeceu a todos os vereadores e trabalhadores do 
município o apoio prestado ao longo do mandato que agora finda, bem como os 
contributos que todos deram. Agradeceu, ainda, o comprometimento que todos 
tiveram para com Albufeira, independentemente das funções de cada um. Afirmou, 
depois, que existiram divergências, mas que estas são saudáveis em democracia e 
lembrou que Albufeira foi sempre colocada em primeiro lugar. Disse, ainda, que 
em Albufeira a democracia funcionou em pleno, pelo que agradeceu pessoalmente a 
todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Fernando Anastácio afirmou ser esta a primeira reunião depois 
das Eleições Autárquicas do dia um de outubro, eleições em que a população 
expressou a sua vontade, pelo que saudou todos os autarcas que foram eleitos, 
particularmente o senhor presidente da câmara agora reeleito, a quem desejou as 
maiores felicidades para o próximo mandato, desejo que estendeu a todos os 
membros do executivo que também foram reeleitos, na perspetiva de que se o 
mandato for bom, com certeza que os albufeirenses ficarão melhores. Afirmou 
depois que, relativamente ao mandato que agora está a terminar, foi com muito 
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apreço, vontade e honra que desempenhou as funções para as quais foi eleito. 
Disse seguidamente que enquanto munícipe estará atento e interessado na vida do 
concelho e desejou a todos as melhores felicidades pessoais e profissionais. Fez 
depois votos para que os próximos quatro anos sejam de desenvolvimento e de 
bem-estar. Agradeceu, ainda, a todos os colaboradores do município. ----------------  
A senhora vereadora Ana Vidigal disse que também foi com muita honra que 
cumpriu, em conjunto com o restante executivo, a missão que os munícipes de 
Albufeira lhes cometeram. Referiu depois que se tratou de um processo 
construtivo, tendo havido um crescimento e um enriquecimento daquilo que foi a 
vontade expressa dos munícipes. Afirmou, seguidamente, que o executivo 
trabalhou em conjunto, num espírito aberto, franco e de compromisso, tendo 
havido lealdade institucional. Expressou depois o seu desejo que o executivo agora 
eleito continue ao serviço dos munícipes. Agradeceu depois aos trabalhadores do 
município todo o trabalho prestado e a forma como colocaram a sua experiência ao 
serviço das decisões dos autarcas. Afirmou ainda que a democracia não funciona 
só de forma representativa, mas também de forma participativa, pelo que os 
eleitos pelo Movimento VIVA que agora terminam o seu mandato vão continuar ao 
serviço do município de uma outra forma, mas atentos e colaborando naquilo que 
for necessário para construir uma Albufeira onde haja cada vez mais bem-estar 
para todos. Terminou agradecendo a todos a forma com que trabalharam com a 
sua pessoa. ------------------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Marlene Silva disse que deixava ao critério da população o 
julgamento sobre tudo o que fez e desempenhou ao longo dos doze anos que 
passaram, tendo consciência que fez tudo o que pôde e que sabia, tendo 
desempenhado as suas funções com muito gosto e honra. Disse que cessava as 
suas funções numa altura que pensa ser a certa para o fazer e que espera que o 
novo executivo continue a desenvolver um excelente trabalho dentro das suas 
possibilidades. Afirmou, depois, que nem sempre se conseguem desenvolver 
algumas ideias por questões burocráticas. Agradeceu, seguidamente, aos 
colaboradores do município e aos restantes elementos do executivo a colaboração 
prestada. Terminou agradecendo, ainda, em termos pessoais, o facto de todos se 
terem cruzado na sua vida e de todos terem marcado a diferença. -------------------  
A senhora vereadora Célia Pedroso disse estar muito grata pela experiência e pelo 
conhecimento adquirido ao longo dos quatro anos de mandato. Afirmou, depois, que 
se trataram de quatro anos de enriquecimento pessoal muito grande, tendo ficado 
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a conhecer uma outra forma de ver e de estar na sociedade. Deixou depois uma 
palavra de agradecimento aos trabalhadores do município, uma vez que sempre a 
acarinharam e esclareceram relativamente às dúvidas que lhe foram surgindo. 
Desejou boa sorte ao novo executivo e prometeu estar atenta ao seu desempenho. 
Saudou, ainda, a lealdade institucional que sempre existiu e fez votos para que 
assim continue nos próximos anos. ---------------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto afirmou que foi uma grande honra pertencer à 
câmara que agora vai cessar funções. Disse depois que tentou sempre 
desempenhar da melhor forma o papel que lhe foi atribuído, tendo sempre tentado 
ser o mais isento possível e empenhado em resolver os problemas que foram 
surgindo. Agradeceu depois o bom entendimento a que a câmara quase sempre 
chegou em prol da democracia e do desenvolvimento de Albufeira. Agradeceu ainda 
a todos os trabalhadores do município. Prometeu seguidamente continuar a lutar 
pelos interesses de Albufeira e dos Albufeirenses no próximo mandato. --------------  
O senhor vice-presidente disse fazer um balanço bastante positivo da forma como 
decorreram os trabalhos das reuniões da câmara, uma vez que existiu sempre 
abertura, lealdade institucional, elevação na discussão e debate de ideias. Disse 
depois ser normal que nem todos comunguem das mesmas ideias, sendo essa a 
razão de ser da democracia e da existência de eleições. Afirmou depois que foi 
com muito gosto que cumpriu mais um mandato no executivo de Albufeira. Desejou, 
depois, àqueles que vão deixar o executivo as maiores felicidades e sucesso 
pessoal e profissional. Agradeceu a todos os trabalhadores que acompanharam as 
reuniões da câmara. Desejou, seguidamente, as maiores felicidades ao próximo 
executivo e fez votos de que o trabalho seja profícuo em prol da Albufeira. ---------  
Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 
pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  
 

= ACTA DA REUNIÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2017 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia cinco 
de setembro 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. ----------------------------------  
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente, as senhoras vereadoras Célia Pedroso, Marlene Silva e Ana Vidigal, e 
o senhor vereador Rogério Neto. -----------------------------------------------------------  

A – GENERALIDADES  
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Não participou na votação o senhor vereador Fernando Anastácio pelo facto de 
não ter participado na reunião em causa. --------------------------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia dois de outubro de dois mil e dezassete, eram das quantias de: ----  
Operações Orçamentais – setenta e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, 
quinhentos e sete euros e sessenta e dois cêntimos. ----------------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e 
oitenta e sete euros e quarenta e três cêntimos. -------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor: -----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017, de vinte e sete de 
setembro, que aprova a Estratégia para o Turismo dois mil e vinte e sete. ----------------  

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

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

= INFORMAÇÕES – EVENTO “DANCEHALL GETWAY FESTIVAL 2017” = 
Pelo Gabinete da senhora Ministra da Administração Interna foi apresentado um 
documento, datado de dezanove de setembro último, através do qual informa da 
receção do ofício enviado pelo Município de Albufeira relativo ao evento “Dancehall 
Getway Festival 2017”, programado para os dias cinco a nove de outubro corrente, em 
Albufeira, bem como do seu reencaminhamento para o Comando Geral da Guarda 
Nacional Republicana. -------------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – FÉRIAS = 
Subscrito pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentado um documento, datado 
de vinte e nove de setembro último, através do qual informa que se encontrará em gozo 
de férias de quatro a nove de outubro corrente. --------------------------------------------  
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= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor vice-
presidente, na falta do presidente, em vinte e dois de setembro último, através do qual 
determinou autorizar a emissão da licença especial de ruído à empresa United 
Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, S.A., para a realização de um 
evento com atuação de DJ, no Pine Cliffs Beach Club, em Albufeira, no dia vinte e três, 
com início às vinte e duas horas e término às duas horas do dia vinte e quatro, ambos 
de setembro também último, 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 vice-presidente. ---  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – REQUERIMENTO DE SGEHR, S.A.  
– SOCIEDADE GESTORA E EXPLORADORA DE HOTÉIS E RESORTS = 

Pela empresa SGEHR, S.A. – Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, foi 
apresentado um requerimento, datado de dezanove de setembro último, pelo qual 
solicita a emissão de licença especial de ruído para a realização de animação musical, no 
exterior do restaurante do Hotel São Rafael Atlântico, nos dias dois, seis, sete, doze e 
quinze de outubro corrente, com início às vinte horas e término às duas horas. -----------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem nos 
serviços da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes, do seguinte teor: --  
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por SGEHR – 
Sociedade Gestora Exploração de Hotéis e Resorts, cumpre informar o seguinte: --------  
- pretende o requerente a realização de animação musical no exterior do Restaurante, 
localizado próximo da piscina, no Hotel São Rafael Atlântico, nos dias 2, 6, 7, 12 e 15 
de outubro, no horário das 20h às 02h; ------------------------------------------------------  
- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; --------------------   
- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------  
- em virtude da produção de música ocorrer no exterior, como medida de minimização e 

B – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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prevenção de ruído, sugere-se que seja concedido horário até às 24h; --------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 50€ (dia útil) e 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 
Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 
Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 
da República de 3 de Maio de 2010, o que no caso em apreço, perfaz o valor total de 
300€.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido nos precisos termos da informação dos serviços, a 
partir do dia seis de outubro. ---------------------------------------------------------------  

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

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

= ENCERRAMENTO = 
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas dez horas e quinze minutos, foi a 
reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente acta, que vai ser assinada pelo 
senhor presidente e por mim, Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro, chefe de Divisão de 
Recursos Humanos que secretariei. ----------------------------------------------------------  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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