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

Ao quinto dia do mês de dezembro 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, Ricardo 
Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira Ferraz, Ana Filipa Simões 
Grade dos Santos Pífaro Dinis, Sara Luísa Ascensão Marques Carvela Serra e 
Rogério Pires Rodrigues Neto. --------------------------------------------------------------   
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. --------------------------------------------------------------------  
− Anselmo Reis Garvoa - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia a 
todos, eu estive aqui na última assembleia, mas depois não me foi dada a oportunidade 
de concluir aquilo que eu queria dizer e hoje venho cá para acabar, digamos assim. 
Gostava que me dissesse já, a luz pública, os custos são suportados pela câmara? O 
consumo da luz pública?” ----------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  
− Anselmo Reis Garvoa - O munícipe continuou a sua intervenção dizendo: “Então 
queria alertar que há vários arruamentos aí na cidade que às quatro horas a luz está 
ligada e ainda há uma hora de sol, justifica-se? Julgo que deve ser contactada a EDP, 
que é quem gere a iluminação pública, nesse sentido, porque não é só agora, no verão o 
sol põe-se às oito ou às nove, uma hora, ou mais de uma hora antes, a luz já está acesa 
em vários arruamentos, concretamente naquela zona de onde eu moro, que é ali a que 
me salta mais à vista. Quanto ao Jardim de Vale de Faro, eu já uma vez tive aqui 
oportunidade de dizer que há umas oliveiras e umas alfarrobeiras que têm alguns anos, 
se calhar têm dezenas de anos, ou até centenas, se calhar, concretamente as oliveiras, 
aquilo precisava de uma aparadela, até porque agora fizeram lá aquele passadiço e 
ficava mais desanuviado o passadiço, passo lá, e depois há aquelas árvores, há sítios em 
que a gente tem que se baixar para passar, não sei se era oportuno fazerem uma 
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limpeza naquelas árvores? Eu creio que ficava bem, inclusivamente há uma ou outra cujo 
ramo da árvore está do lado de dentro da vedação da lagoa, mas que vai para o 
passadiço, uns arbustos iguais àqueles que havia naquele estradão que foram cortados 
há um mês ou um mês e tal. Por falar nesse estradão, eu queria alertar que há com 
muita frequência carros a utiliza-lo, mas depois chegam ao outro extremo e têm que 
voltar para trás porque está lá aquele impedimento. Se fosse posta uma placa à entrada 
da rua, quando começa a terra batida, estrada sem saída a cem metros ou a duzentos, 
ou lá quantos são, se calhar evitava que aquelas pessoas andassem ali para trás, vão com 
aquela intenção de puder atalhar, talvez, mas depois chegam ali e voltam para trás, não 
sei se uma placazinha ali a dizer sentido proibido, porque os carros que vão ali, tanto 
quanto eu sei, é o carro do lixo para ir despejar os caixotes do hotel que fica ao lado do 
Paraíso, Era isto que eu vinha alertar, bom como as ervas na rua, lá no meu condomínio 
onde eu moro, aquilo é uma desgraça, vão lá com uma roçadora, passados quinze dias 
está tudo na mesma, agora veio esta chuvinha, aquilo parece que medram ali, é vê-las 
crescer. Portanto, quanto à qualidade de morador, ou de residente, ou pré-residente, 
pé-residente não, residente a noventa por cento, era isto que me carecia alertar. Agora 
aproveitava também, aquele assunto que eu já tenha vindo aqui falar “n” vezes, quanto 
ao problema do edifício, respeitante aos esgotos, não vejo luz ao fundo do túnel, até à 
data não vejo luz, recordo, o senhor presidente também deve saber que estivemos aqui 
numa reunião, que seria tratado e a resposta que me dão: - “Estamos a tratar” e eu 
ando a ouvir este “Estamos a tratar” há meses, portanto mais uma vez eu peço que me 
digam o que é que estão a fazer, porque depois só me dizem: -“Estamos a tratar”, estão 
a tratar, mas não me dizem o que é. Pronto, era isto tudo, desejo-vos um bom Natal e 
que eu tenha boas notícias para o, já não digo este ano porque falta pouco, mas pelo 
menos no princípio do ano, especialmente para o edifício onde eu moro. Muito obrigado 
e um bom Natal para todos.” ------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 
seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom 
dia, se calhar tocou-me a mim falar por todos, mas se calhar havia aqui pessoas com 
mais competência para falar do que eu. A pergunta que temos todos é sobre os 
vendedores ambulantes, fala-se de muita coisa, que vai haver um sorteio, já se falou de 
tanta coisa, isto é dirigido ali ao senhor vereador, que vai haver um sorteio, que vai 
haver muitas mudanças, que vai haver sorteio entre nós, que os mais antigos vão ter 
privilégio sobre os mais novos, e é isso mesmo que a gente quer saber, o que é que vai 
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acontecer? Que este sorteio acho que é para pôr em guerra uns contra os outros, 
senhor vereador. É quase eu, que sou das antigas, ir tirar lugar aos outros que são mais 
novos que eu, eu não concordo com isto, desculpe lá, mas eu fico nervosa e eu sou 
mesmo contra as injustiças, não consigo lidar e por isso só queria saber. Sei que vai 
haver lugares tirados daquela rua, ou que se falou que vai haver lugares tirados, 
inclusivamente o meu e o da Zezinha, vão ser tirados não sei porquê, é o sítio da rua 
mais largo, é o sítio que não está à frente de esplanadas, não está à frente de 
gelatarias, não está à frente de restaurantes, queremos saber porquê. Se não se 
importar, era essa a pergunta que a gente está aqui todos, acho que esse regulamento 
do sorteio, qualquer pessoa da Comunidade Europeia pode vir aqui concorrer ao nosso 
lugar, como é que é possível se a gente vive aqui? Eu cresci aqui, vim para aqui com doze 
anos ajudar a minha tia que tinha uma roulotte ali no largo, cresci aqui, casei com 
dezasseis anos, vim para aqui, os meus filhos nasceram, não é isto que eu quero para 
eles, por isso um emigrou, o outro está a estudar, não é isto que eu quero, mas eu quero 
ter a minha vida assegurada e a vida desta gente toda, por isso eu queria que os 
senhores nos dessem uma resposta. Albufeira é de todos, senhor presidente, não é só 
dos bares, não é só dos restaurantes, é de todos, somos nós que trabalhamos e que 
estamos o ano inteiro ali a trabalhar. O vereador Sequeira chegou-nos a pedir uma vez, 
havia um torneio qualquer, e eles chegou-nos a pedir se nós podíamos ir trabalhar ao 
sábado e domingo porque estava tudo fechado e vinha um torneio e era para as pessoas 
verem alguém na rua e fomos nós que fomos montar de inverno, com frio, num sábado e 
num domingo, não havia ninguém, para que aquelas pessoas que vinham vissem alguém na 
rua, somos nós porque os outros todos fecham. Eu tenho clientes que vêm ali, vêm-me 
comprar coisas todos os anos e que me dizem que vêm para aquela rua, que gostam de 
passear ali, ver aquelas banquinhas. Também lhe digo senhor vereador, se há pessoas 
que vêm a Albufeira pela primeira vez de inverno, não voltam cá, porque veem tudo 
fechado, não veem ninguém e isto é muito triste porque isto é a minha terra, não nasci 
aqui, vim para cá com doze anos, mas é a minha terra. Eu gostava que os senhores me 
dessem uma resposta se faz favor.” ---------------------------------------------------------  
O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 
seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------  
− Francisco Verganista - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Então é assim 
senhor presidente, eu no dia vinte e um de setembro de dezassete dirigi aos serviços 
da câmara um pedido de informação, o primeiro lamento que quero fazer é que para me 
darem resposta a um simples pedido de informação tenham demorado dois meses e a 
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informação que me prestaram, eu sinceramente não compreendo o texto desta 
informação porque diz concretamente: “Trata-se de um terreno com casas adquirido 
pela câmara municipal, estando nesta data conservando o existente e segundo 
informações no local será uma Quinta Pedagógica.” Não existe qualquer identificação. O 
meu pedido foi dirigido à câmara exatamente por não haver identificação, portanto eu 
acabo por não saber se aquilo deve ou não ter identificação do que é que se lá está a 
fazer. Diz aqui que o terreno foi adquirido pela câmara municipal, mas depois eu não 
compreendo: “Segundo informações no local será uma Quinta Pedagógica.” Então o 
terreno é da câmara municipal e os serviços vão perguntar lá o que é que estão lá a 
fazer, não entendo, portanto gostaria que me esclarecessem se fosse possível a razão 
porque é que demoram dois meses a fazer uma coisa destas, eu passado trinta dias 
mandei um mail que ainda hoje estou à espera que me responda. Eu sinceramente não 
compreendo estas atitudes, é tudo senhor presidente.” ------------------------------------  
O senhor presidente disse que tomou nota das questões levantadas pelo senhor 
Anselmo Garvoa e informou que a questão do prédio está a ser analisada pelos 
serviços e vai ser tratada em conformidade. Explicou depois que o acesso ao local 
não é fácil, mas que a questão será tratada. Afirmou seguidamente que o 
Regulamento da Venda Ambulante decorre da Lei, nomeadamente o facto de poder 
concorrer qualquer cidadão da União Europeia, algo com que não concorda, mas que 
o município tem que acatar. Disse depois que o executivo entende que se deve dar 
prioridade aos vendedores com residência em Albufeira e, entre estes, deverá ser 
dada prioridade aos vendedores mais antigos, uma vez que são aqueles que há mais 
tempo tem a sua vida relacionada com a venda ambulante, tendo por isso uma 
expetativa legítima de continuar a fazer esse serviço. Informou seguidamente que 
o processo se encontra atualmente com a assembleia municipal para que este órgão 
o análise, sendo entendimento do executivo que se devem proteger os vendedores 
ambulantes de Albufeira, mas que a lei geral vai mais no sentido de tratar de 
igual forma qualquer cidadão da União Europeia. Disse depois que ainda não sabe 
os locais onde esta venda deixará de se fazer e que também existe uma 
prioridade do executivo de tentar acabar com os vendedores deambulantes, uma 
vez que criam mau ambiente, mas que sem o regulamento aprovado, nem a GNR, 
nem o município, podem atuar relativamente a este tipo de vendedores. Afirmou 
seguidamente que é importante aprovar o regulamento para disciplinar a atividade, 
evitando assim comportamentos que não interessam nem ao município, nem aos 
vendedores ambulantes, nem a Albufeira. -------------------------------------------------   
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Informou depois, relativamente ao exposto pelo senhor Francisco Verganista que, 
de facto, o município adquiriu um terreno na Mouraria para construção de uma 
Quinta Pedagógica, prevendo em breve proceder ao restauro da casa existente e 
preparar o terreno para acolher as normais valências de uma Quinta Pedagógica. 
Disse depois que por vezes os serviços demoram um pouco a responder às questões 
colocadas, o que é normal, dada a dimensão do Município de Albufeira e também o 
número de questões que diariamente são colocadas aos serviços. ----------------------  
− Francisco Verganista - O munícipe interveio novamente dizendo: “Mas o senhor 
presidente está-me a dizer, portanto, que aquilo será uma Quinta Pedagógica, mas os 
serviços foram saber lá no local que era uma Quinta Pedagógica. É que o senhor não 
compreende aqui no texto da carta.” ---------------------------------------------------------  
O senhor presidente admitiu que a informação poderia ter sido prestada de outra 
forma, mas confirmou que se trata de uma Quinta Pedagógica. ------------------------  
− Francisco Verganista - O munícipe interveio novamente dizendo: “É que não devia 
ter dado esta informação, o que me fez vir aqui é que andaram lá máquinas pesadas, 
escavadoras, um tipo tem receio realmente. Não seria preferível numa situação 
daquelas, pôr ali a dizer o que se está a construir?” ----------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que seria uma ideia e agradeceu a presença do 
munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------  
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe interveio novamente dizendo: “Então e 
sobre nós senhor presidente, podemos ficar descansados? Ainda não há nada decidido? 
Quando é que a gente pode?” -----------------------------------------------------------------  
O senhor presidente afirmou que os senhores vendedores não devem ficar nem 
descansados, nem intranquilos, devendo seguir com atenção o que se for passando. 
Disse depois que ninguém quer injustiças e apelou a que os senhores vendedores 
deem as suas opiniões sobre o teor do regulamento, até porque na fase inicial de 
discussão do regulamento houve quatro inscrições, mas que depois ninguém 
apresentou qualquer sugestão. Afirmou depois que o município está obrigado a 
cumprir a lei, mas que pode tentar que a lei seja justa e equilibrada, sendo por 
isso que o executivo apresentou a atual proposta de regulamento, na qual se tenta 
proteger os vendedores ambulantes de Albufeira. ---------------------------------------    
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe interveio novamente perguntando: “Então 
não há data de uma resposta, não há nada que a gente possa saber?” ----------------------  
O senhor presidente respondeu que os vendedores ambulantes devem arranjar uma 
cópia da proposta de regulamento, eventualmente manifestarem a sua discordância 
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com algum ponto do mesmo e manterem-se o mais informados quanto possível 
sobre o evoluir da situação. Disse depois que a câmara municipal irá analisar em 
breve o edital onde vão constar os locais onde será possível efetuar venda 
ambulante, documento que ainda está a ser elaborado, razão pela qual ainda não 
sabe a localização dos referidos locais. ---------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto disse que também já teve oportunidade de 
explicar o que o senhor presidente acabou de expor, através dos vários 
atendimentos que realizou com a maioria dos vendedores ambulantes que se 
encontram na presente reunião. Disse depois que também se deslocou a vários 
locais do concelho, nomeadamente à rua Cândido dos Reis, para explicar o atual 
ponto da situação. Informou depois que o atual projeto de regulamento foi 
aprovado pela câmara municipal em julho de dois mil e dezasseis, tendo estado 
depois em consulta pública, não tendo havido qualquer participação neste período, 
apesar das quatro inscrições registadas. Afirmou de seguida que o atual 
regulamento foi aprovado pela câmara municipal há cerca de um mês e que se for 
aprovado pela assembleia municipal, o próximo passo será a aprovação do edital 
por parte da câmara municipal, edital esse em que vão estar definidos os espaços 
destinados à venda ambulante, onde se incluem os artesãos, os músicos, a 
restauração e bebidas de caracter não sedentário. Disse depois que os critérios 
para atribuição dos espaços irão ter em conta o número de anos que os 
vendedores têm no concelho e que não haverá qualquer mal-estar se cada 
vendedor se candidatar apenas à banca que já lhe está atribuída e não houver 
outro candidato à mesma, o que já não acontecerá se existirem dez vendedores a 
candidatarem-se ao mesmo espaço, ganhando neste caso quem tem mais anos de 
venda ambulante no concelho. ---------------------------------------------------------------  
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe interveio novamente dizendo: “É verdade 
que o senhor vereador falou comigo e estava a minha irmã, mas foi por isso mesmo, por 
terem vindo pessoas já por trás falarem com o senhor vereador que vão contar depois: 
”Olha a mim contaram-me que é desta maneira.” ”A mim disseram-me que era desta 
maneira.” E quando vão para fora se calhar já não contam as coisas como é que se 
passaram. É que decidimos vir aqui e à frente de todos perguntar ao senhor vereador o 
que é que se estava a passar, está a entender? É só por causa disso é que nós viemos 
aqui, porque sabíamos que já houve pessoas que a nível particular vieram falar com o 
senhor vereador em relação ao que pediu, exatamente, foi por isso que vim aqui. Eu 
tenho cartão desde mil novecentos e oitenta e dois, foi-me dado ainda era o senhor 



  
 
 

 __________________________ 
 

 

5 de dezembro de 2017  

Câmara Municipal de Albufeira 

presidente o Roque e o vereador era o senhor Saúl, na câmara antiga. Quem me deu o 
cartão a mim na altura, na câmara antiga, foi o senhor Saúl, a mim na altura, eu tenho 
fotografias da minha banca ainda em oitenta e quatro, oitenta e um, oitenta e três, 
oitenta e quatro, tenho aqui as fotografias, até posso mostrar. Portanto eu não estava 
muito preocupada porque eu sou uma das mais antigas, agora só vim perguntar isso, 
senhor vereador, não foi estar a desconfiar de nada nem nada disso, foi só porque sei 
que o senhor vereador recebeu, ou vieram pessoas falar consigo a nível particular e 
quando uns perguntam uma coisa e vão lá para fora, a mim disseram-me desta maneira, 
a mim disseram-me doutra. E era só para saber como é que era aqui com os senhores 
todos e saber a verdade aqui com vocês, só, mais nada.”  -----------------------------------  
− Helena Cristina Rochinha Costa - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom 
dia, é o seguinte, eu falei com o senhor vereador Rogério lá em baixo na banca, ele 
andou lá em baixo lá por causa das obras e eu disse-lhe. Ó senhor presidente sabe que 
eu já mudei várias vezes de lugar, já mudei quatro vezes de lugar desde que tenho a 
minha banca, ou seja mudei quatro vezes o meu lugar. E eu fiz a minha pergunta ao 
Rogério, que o senhor presidente deu-me um lugar o ano passado, este ano, disse-me 
para eu escolher um lugar que eu gostasse e que não tivesse problemas. Eu escolhi 
atrás das garagens do senhor Cabrita do Hotel Turial e fiz a pergunta aqui ao senhor 
vereador o que é que ia ser de mim. E ele disse-me: -“Olhe Cristina é assim.” Não me 
tire daqui porque eu tenho aqui uma garagem, aqui ninguém me vai incomodar, que eu 
não tenho loja nenhuma por trás, não é? Ninguém ali na rua vende o artigo que eu vendo, 
para já. E o senhor Rogério disse-me: - “Ai, mas isso vai a sorteio, isso vai a sorteio.” 
Se vai a sorteio já me está a dizer que eu não vou ficar ali naquele lugar, eu já mudei 
quatro vezes, primeira vez para o jardim, deram-me lugar no jardim, uma hora depois 
de eu estar lá mandaram-me retirar, ainda era o engenheiro Sequeira, eu não saí de lá 
porque ali não haviam bancas nenhumas, no ano a seguir, ou dois anos depois, encheram 
aquela avenida cheia de bancas. Depois fui para o pé da escada rolante, depois da 
escada rolante saí dali, deram-me a banca ao lado do João, tudo bem, saí dali porque o 
restaurante não me queria ali, eu estava primeiro que o restaurante porque ali não 
existia nada, estava tudo fechado há anos. Fiz o requerimento à câmara por ordem da 
senhora vereadora Marlene, ela disse-me: - “Cristina escolhe um lugar.” Eu fiz um 
requerimento à câmara, pedi ordem ao senhor da Pastelaria Baron para me dar aquele 
lugar, se não se importava que eu fosse para ali, o senhor assinou, eu tirei uma foto, 
entreguei esse requerimento aqui na câmara, foi aceite. Pelo outro senhor que tem uma 
loja lá em baixo eu tive que sair de lá, porque o senhor dizia que eu tapava a loja dele. 
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Agora estou ali, estou ali, estou bem, eu gosto de estar ali, gosto de estar ali 
sossegada, não tenho loja nenhuma por trás, não arranjo problemas com ninguém, agora 
vou sair dali outra vez? Vou para onde? Vou para os Olhos de Água? É isso que eu quero 
saber, porque a minha mãe sempre vendeu aqui, foi das primeiras pessoas a vender aqui 
e eu não vou-me sacrificar outra vez, peço imensa desculpa, de mudar de lugar, já 
mudei quatro vezes e não é assim. O senhor presidente disse-me para eu escolher o 
lugar e eu escolhi e agora querem que eu saia dali, vão-me tirar dali, todos nós colegas 
cada um vai-se candidatar ao seu lugar, eu não acredito que haja aqui alguém que queira 
o meu lugar ou queira outro lugar, não acredito, eu não acredito nisso. Porque cada 
pessoa vai-se candidatar, se há mudanças de lugares, há pessoas que têm que mudar de 
lugar, tudo bem, há muitos lugares, agora vem uma pessoa candidatar-se ao meu lugar, 
eu não acredito nisso, que foi isso que o senhor vereador me disse, vem outra pessoa 
fica com o meu lugar e eu vou para onde? Para onde é que eu vou? Se já mudei quatro 
vezes aqui desde que tenho o meu cartão. A minha mãe viveu aqui cinquenta anos, 
cinquenta anos, nós nascemos a vender na rua, eu posso ter cartão há menos anos que 
as minhas irmãs, mas eu vivo aqui desde os meus doze anos, há quarenta anos que eu 
vivo aqui e a minha mãe sempre foi vendedora ambulante, nós somos vendedores 
ambulantes de famílias já de há muitos anos, já nascemos assim e eu quero o meu lugar. 
Eu não quero sair dali, eu vou-me candidatar ao meu lugar, eu estou ali sossegada, eu 
disse ao senhor presidente, eu quero estar em paz, eu não quero ter chatices com 
ninguém, o senhor presidente sabe muito bem os problemas que eu tive ali com o senhor 
Vitor Passarinho da loja lá em baixo, que me ofendia e tudo, não vale a pena agora estar 
a falar nesse assunto aqui, mas o senhor sabe muito bem disso, fez-me a vida negra lá 
em baixo até que eu mudei, o senhor presidente: -“Mude Cristina, mude de lugar, 
escolha um lugar bom, mesmo aqui em frente à banca do senhor dos chapéus.” Eu falei 
com a minha irmã, a minha irmã assim: - “Não vás para esse lugar porque ele vai-te 
continuar a provocar e vai-te continuar a arranjar problemas, escolhe outro lugar.” Sim 
senhora, ao pé das garagens do senhor Cabrita e ele disse logo quando me viu ali: - “A 
banca da Cristina, Cristina podes ficar aqui, não quero aqui mais bancas nenhumas.” 
Porque o Cabrita é assim. –“Não quero mais bancas nenhumas aqui, mas a tua banca pode 
ficar aqui.” Agora vão-me tirar dali outra vez, vão-me mudar para onde? Para os Olhos 
de Água? Para a Oura? Vou mais para a frente outra vez? Então mas então não pode 
ser senhor presidente, é isso que eu quero que saibam, que eu sou uma pessoa, um ser 
humano e estou ali a trabalhar, eu não me meto com ninguém, o meu material não tem 
loja nenhuma ali igual ao meu material. Eu tento pôr a minha banca bonita, apresentável, 
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arranjada, tenho sempre a minha banca bonita, artigos, eu tento procurar artigos 
dentro da minha licença, que eu possa vender. Eu não tenho culpa que as outras pessoas 
tenham parado no tempo, pararam no tempo, não evoluíram, não têm gosto, eu não tenho 
culpa disso, Eu nasci disto, sou vendedora ambulante, há pessoas que nascem para ser 
médicas, outro para ser advogados, eu nasci para ser vendedora ambulante, sei vender 
e tenho muito bom gosto e tenho muito orgulho em ser vendedora ambulante e não vou-
me calar, é só isso que eu quero dizer. Desculpe lá, eu sou muito nervosa, mas a ideia 
está dada.” ------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que não havia problema. --------------------------------------  
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe interveio novamente dizendo: “É só por 
isso, é que isto é pôr uma guerra entre nós senhor presidente, é pôr uma guerra, 
imagine que agora ocupavam o meu lugar, há pessoas que podem ser mais antigas que eu, 
eu pegava, como a minha irmã é mais nova e dizia: - “Olha Cristina, desculpa lá, mas tu 
tens que sair daí porque eu sou mais velha que tu e vou ocupar o teu lugar.” Eu acho que 
isto é uma injustiça, claro que nós temos que ter direito sobre os mais novos, eu 
concordo com isso, e porque vivemos aqui, não é aqueles que estão aqui que deram 
cartões, eu sei que até deram cartões a pessoas que têm loja ali e têm a banca em 
frente à loja, eu também não concordo com isso. Eu sei que há uma pessoa que tem uma 
loja na avenida da Liberdade e que a banca dela está em frente à loja dela, eu também 
não concordo com isso senhor presidente. E que sei que eles trabalham aqui, levam o 
dinheiro para o país deles, até ao supermercado deles vão, eu também não concordo 
com essas coisas, também sei que essas coisas têm que ser mudadas, mas agora nós, 
entre nós, os antigos, é pá! Por amor de Deus, eu não sei, eu estou desesperada 
também, porque isto é a minha vida. Tenho quase cinquenta e cinco anos, que estou para 
fazer, não é isto, queria ver se os meus filhos procuravam outra vida, não era esta vida 
que eu queria, mas foi esta vida que o meu pai me deu, teve dez filhos. Se ele não fosse 
um comunista revolucionário, eu sei lá, se calhar até podíamos ter tido outra vida, mas 
ele se calhar era contra as injustiças, se calhar saio um bocado a ele. Se calhar agora 
tantas voltas ele dá no caixão, tantas injustiças que há neste país. Parece que só têm 
direito os grandes e os pequenos tão sempre na mó de baixo, são sempre aqueles que 
mais sofrem. Eu acredito que vocês vão olhar por nós e que vão fazer o melhor que seja 
por todos.”  ------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra à pessoa 
seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------  
− Maria da Graça Brites Guerreiro dos Santos - A munícipe iniciou a sua intervenção 
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dizendo: “Então bom dia, bom dia a todos, o meu nome é Maria da Graça Santos e 
realmente estamos aqui reunidos a discutir coisas importantes para o futuro, como é 
óbvio, de todos nós aqui da classe representada e eu venho desta forma, pois eu quero 
acreditar que realmente tudo se vai resolver pelo melhor na questão da venda 
ambulante e todas as pessoas continuarão a ter o seu lugar para poder ganhar o pão e 
pagar os seus impostos, contribuir para a cidade realmente onde moram e onde pagam 
as suas contribuições. A minha intervenção concretamente está ligada aqui referente 
um pouco ao que a Cristina estava a dizer, representando a ancestralidade da venda 
ambulante, porque a minha mãe, Felismina Brites, era sim uma das pessoas mais antigas 
e aqui perante todos, portanto, se houver alguém que não concorde pois que diga, mas 
que sim, ela era uma das pessoas mais antigas de venda ambulante na cidade de 
Albufeira, já a minha avó, portanto a mãe, também exercia essa função e eu aqui, 
atualmente está em meu nome para poder perpetuar e representar, portanto, essa 
venda ambulante. Daí que venho-lhe dirigir a palavra, senhor vereador, no sentido de 
ter essa atenção na atribuição do lugar, porque vai aparecer o meu nome, não o nome da 
minha mãe, mas que seja tido em conta que realmente é uma família de vendedores 
ambulantes e que na qual eu estou a representar essa ação. Daí que claro que vou 
concorrer pois ao meu lugar, neste momento também é o único meio de subsistência, 
apesar de ter uma outra formação, mas neste momento a minha subsistência é mesmo 
na venda ambulante, daí que venho relembrar esse facto, para que seja tido em conta e 
que vou concorrer, pois claro, ao meu lugar como todos os colegas aqui presentes irão 
fazer e tentar ver pois da melhor maneira e ter em conta essa situação das pessoas 
residentes, as pessoas que trabalham aqui o ano inteiro, que não fazem do Algarve, aqui 
de Albufeira concretamente, a sazonalidade de trabalharem só no verão e depois irem 
para outro sítio. Sabemos bem, claro, que o inverno pois é uma fase de recolhimento e 
que há menos, mas que se todos contribuirmos se calhar podemos também mudar isso e 
continuar a perpetuar o turismo com as entidades competentes, a Região de Turismo, 
mas continuarmos a manter esse em prol dos turistas que nos visitam o ano inteiro. De 
maneira que sou uma das pessoas também nessas condições e mantenho-me na venda o 
ano inteiro e gostaria que fosse tomada essa nota. Obrigada pela palavra.” ---------------  
O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra à pessoa 
seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  
− Vicenta Marques Cunha - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Eu não fiz 
papel porque eu não sei ler nem escrever, fiquei muito contente do senhor presidente 
dizer que os antigos têm prioridades. Eu desde mil novecentos e cinquenta e nove que 
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vivo em Albufeira, já era vendedora ambulante nessa altura, conheço ali aquela menina 
desde pequenina, morava ao pé de mim, por isso já sei. Estou satisfeita pelo senhor 
presidente ter essa condição de dizer que os antigos vão ter prioridade, obrigado.”  -----  
O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra à pessoa 
seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------  
− Orlando Monteiro Martins - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia, 
o meu nome é Orlando Martins, eu tenho uma banca lá em baixo de spray, há mais ou 
menos, sensivelmente, cinco anos, eu tenho todo o respeito pelos mais velhos, mas 
ninguém está a perguntar pelos mais novos. Se os mais velhos vão ter banca, o que é que 
vai acontecer aos mais novos, ou seja, eu tenho o meu lugar, se ninguém concorrer ao 
meu lugar, eu vou ficar com o meu lugar ou não? É isso que eu quero saber. Eu tenho o 
meu lugar lá em baixo, se ninguém concorrer, fico com ele ou não? É só eu que eu quero 
saber, é isso o mais importante para mim, tenho dois filhos, preciso de saber isso.” ------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta é uma questão muito sensível, 
porque as pessoas fazem da venda ambulante um modo de vida, sendo por isso 
lógico que a câmara vá fazer tudo ao seu alcance para defender os direitos e 
garantir o futuro dos vendedores ambulantes. Lembrou depois que ainda 
recentemente a câmara apreciou uma alteração imposta por uma juíza do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé, que veio defender que os critérios que a câmara 
tinha anteriormente fixado, relativamente à proteção dos taxistas com residência 
no Município de Albufeira, não eram legais. Sugeriu depois que devia existir uma 
maior articulação entre os vendedores ambulantes e o vereador do pelouro, no 
sentido de definir o espaço com que cada vendedor deseja ficar, evitando assim 
atropelos e mau estar entre os mesmos. Afirmou seguidamente não concordar com 
o facto de alguns vendedores ambulantes terem em simultâneo outra forma de vida 
e fez votos que o regulamento agora proposto venha acabar com estas situações. --  
O senhor vereador Rogério Neto disse que tem feito vários atendimentos com 
vendedores ambulantes e tem esclarecido todas as dúvidas que lhe têm sido 
colocadas, razão pela qual estranha que algum vendedor possa ter veiculado alguma 
informação incorreta depois de ter sido esclarecido. Afirmou depois que, 
relativamente à questão levantada pelo senhor Orlando Martins, não sabe qual o 
espaço que atualmente ocupa e também não está em condições de lhe garantir que 
esse espaço vá continuar a existir, mas que se o munícipe concorrer a esse ou 
outro espaço e mais ninguém concorrer ao mesmo, ele ficará com certeza com ele. 
Lembrou depois que o concurso público para os espaços será válido por três anos, 
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o que significa que quem ganhar um espaço ficará com ele por esse período, 
havendo depois novo concurso. Informou depois que os espaços de venda na baixa 
irão diminuir, mas que haverá mais espaços para venda ambulante disponíveis em 
todo o município. Informou ainda que haverá uma espécie de bolsa de lugares, o 
que significa que se alguém ficar classificado em segundo ou terceiro lugar para 
um determinado espaço, pode vir a ficar com ele se o candidato que venceu ou o 
segundo classificado vierem a desistir de fazer venda no referido espaço. 
Aconselhou depois todos os vendedores ambulantes a consultarem a proposta de 
regulamento e o edital que sairá dentro de cerca de três semanas, documento 
onde irá constar toda a informação para que possam apresentar as suas 
candidaturas ao concurso. Afirmou ainda que a atual proposta de regulamento 
esteve disponível para consulta durante bastante tempo. -------------------------------  
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe interveio novamente dizendo: “Em 
relação a sair do gabinete do senhor vereador, eu não disse que saíram do seu gabinete 
com dúvidas por causa do senhor vereador, quando vão lá para fora vão-nos dizer a nós: 
-“Olhe, contaram-me isto, ou contaram-me aquilo.” É só por isso, não é por causa do 
senhor vereador, desculpe lá.”  ---------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto disse que que o concurso público terá vários 
critérios, sendo o principal o da antiguidade e o último o do sorteio, ou seja, irão 
ser aplicados vários critérios de seleção e se no final da aplicação dos mesmos 
ainda existirem concorrentes empatados, aí sim, será feito um sorteio. --------------  
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe interveio novamente dizendo: “Mas o 
senhor vereador sabe que antigamente também não precisávamos do papel para renovar 
cartões, não era importante.”  ----------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto respondeu que antigamente também não existia a 
lei dez de dois mil e quinze. ----------------------------------------------------------------  
− Olimpia Rochinha Costa Sousa - A munícipe respondeu dizendo: “Não senhor 
vereador, não se via era a antiguidade, no meu início de atividade se calhar diz que o 
meu início de atividade é de oitenta e quatro, eu acho que é de oitenta e quatro e eu 
tive se calhar antes o cartão, não sei, não me lembro.” --------------------------------------  
− Vicenta Marques Cunha - A munícipe interveio novamente dizendo: “Antigamente era 
um fiscal que ia ver, pagávamos cinquenta cêntimos, na altura da minha mãe pagávamos 
cinquenta cêntimos, era o fiscal senhor Gomes que ia receber. Antes era um cartão.” ----  
− João Bernardino Martins - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Só uma 
pergunta, haverá algum espaço para a parte artesanal. -------------------------------------  
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O senhor vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente. --------------------------  
− Alexandrina Santos Conceição - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom 
dia, o meu nome é Alexandrina Santos, eu queria explicar ao senhor vereador que eu 
não tenho participado porque tenho estado ausente, praticamente desde agosto, tenho 
andado o ano inteiro para lá e para cá, o ano passado a mesma coisa, vim aqui algumas 
vezes tentar pedir ajuda ao senhor presidente, como vim, não é? Já desesperada com a 
situação, porque o ano passado foi a minha mãe, como deve-se lembrar, em estado 
terminal e agora o meu pai, portanto aquilo que eu já tinha sido a ser prejudicada com 
esta situação, já fui muito seriamente prejudicada. Eu cheguei a ter que abandonar a 
minha banca completamente sem ninguém, só o meu filho, porque eu tenho direito a uma 
ajudante, mas nunca pude ter esta ajudante este ano porque era consecutivamente 
roubada pela concorrência, por bancas de pessoas que não são artistas e como não 
sendo artistas vinham-me roubar as pessoas que eu formei ao longo de anos, porque eu 
fui a primeira pessoa a trabalhar com “Body Art” em Albufeira, toda a gente sabe 
disto, tirando aquela menina ali, as duas. Portanto isto não foi coisa que eu já não 
tivesse avisado que ia acontecer ao longo destes cinco anos, pedi ajuda. Uma coisa que 
eu não sabia e que nunca ninguém me informou que poderia neste caso ter-me acalmado 
ou ter esperado com mais calma, foi que ninguém me tivesse informado que não havia 
nenhum regulamento dentro desta câmara e então não compreendia o porquê da Polícia 
Municipal, não agir, o porquê de uma banca ter cinco empregados a trabalhar e eu estar 
sozinha completamente desesperada, como aconteceu, não é? Neste momento estou à 
espera de rendimento mínimo porque não trabalhei este ano praticamente, estive a dar 
assistência ao meu pai e no ano passado assistência à minha mãe, portanto eu neste 
momento não sei, acho isto tudo muito triste. Todas as pessoas que estão aqui, as mais 
antigas, digamos, sempre se deram bem e foi a partir do momento em que começaram a 
dar licenças a pessoas que não são artistas ou que, não sei, caíram aqui de paraquedas, 
que tudo isto começou a acontecer, entrou num caos. Misturaram-se alhos com 
bugalhos e foi coisa que nunca devia ter acontecido e tal como disse ao senhor 
presidente, Albufeira parece o terceiro mundo. Vejo hoje peruanos com bancas à porta 
das lojas, eu cheguei a abrir uma loja para os meus filhos porque nunca quis que os meus 
filhos, sempre quis que os meus filhos tivessem uma loja, que não seguissem o meu 
caminho, que crescessem, infelizmente a câmara não agora, mas há anos atrás eu fui 
chantageada, fui obrigada a fechar a loja dos meus filhos, porque ou fechava a loja dos 
meus filhos, o meu filho na altura tinha dezasseis anos e eu abri-lhe a atividade e fui 
chantageada na altura pelo senhor Pescada, tirou-me a licença e eu foi obrigada a 
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fechar a loja que estava em nome do meu filho e do meu irmão. Hoje o meu filho não 
tem onde trabalhar e vai trabalhar para peruanos, peruanos não, desculpem, africanos 
que não sabem fazer uma tatuagem, não sabem fazer nada, absolutamente nada, há dois 
anos que o meu filho trabalha para essas pessoas, acho isto inadmissível, os meus filhos 
a bem dizer, eu e os meus filhos e aqui algumas pessoas como ela que é artista, ela é 
artista, todo o resto não são, não são.”  ------------------------------------------------------  
O senhor presidente aconselhou os vendedores ambulantes a arranjar uma cópia do 
regulamento, a manterem-se informados e a organizarem-se no sentido de 
ninguém prejudicar outro vendedor ambulante. Lembrou depois que a câmara 
apenas pretende organizar a venda ambulante no concelho e que tem que o fazer 
dentro da moldura legal existente no país. Afirmou de seguida que os locais de 
venda ambulante ainda serão decididos pela câmara municipal e que seria bom que 
os vendedores ambulantes fizessem chegar entretanto ao município sugestões, uma 
vez que são os primeiros interessados Agradeceu a presença dos vendedores 
ambulantes e convido-os a participar em mais reuniões da câmara municipal, uma 
vez que o conhecimento e a experiência que trazem do terreno é importantíssima 
para que o executivo possa gerir esta matéria da melhor forma possível. Reiterou 
que o objetivo neste momento é que Albufeira passe a ter uma venda ambulante 
mais disciplinada e organizada e agradeceu a disponibilidade demonstrada pelos 
presentes em darem um contributo para que Albufeira não encerre no inverno, 
contribuindo assim para combater a sazonalidade, problema que se tem vindo a 
esbater, uma vez que a época alta já se prolonga para outubro e até para 
novembro, mas que para atingir esse desiderato é preciso o contributo de todos: 
venda ambulante, restaurantes, hotéis, comércio, etc. Terminou defendendo que o 
processo do novo regulamento da venda ambulante deve ser feito com justiça, para 
evitar que alguém fique lesado, agradeceu depois a presença de todos os munícipes 
e deu por encerrado o período do público. ------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 
O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu o facto do senhor presidente ter 
agendado uma reunião para o dia seguinte, pelas quinze horas, com os presidentes das 
juntas de freguesia por forma a chegar a um acordo relativamente à delegação de 
competências, conforme acordado na última reunião da câmara municipal. Fez depois 
votos para que na primeira revisão orçamental se faça a devida delegação de 
competências. ---------------------------------------------------------------------------------   
Disse depois que há dias houve uma pequena chuvada em Albufeira que provocou 
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inundações, algumas delas provocadas pela falta de limpeza de sargetas e condutas, 
havendo ainda o problema de certas canalizações das águas pluviais estarem ligadas aos 
esgotos, o que provoca o transbordo das tampas das caixas de esgotos, com a 
consequente saída de porcaria para a via pública, pelo que sugeriu que fosse feita uma 
limpeza destas canalizações em outubro, por forma a evitar este tipo de situações.----- 
Afirmou seguidamente que o Partido Socialista apresentou na sua candidatura medidas 
para combater a sazonalidade, nomeadamente a realização de eventos na época mais 
fraca na baixa de Albufeira e na Oura, o que se poderia conseguir com algum 
investimento público em espetáculos de natureza artística, evitando assim o que tem 
acontecido noutros anos em que a baixa de Albufeira mais parece estar fechada. 
Sugeriu depois que o executivo dinamizasse mais estes espaços na época baixa, 
realizando eventos e tentando que os privados mantivessem os seus estabelecimentos 
abertos durante o inverno. -------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que há uns dias atrás houve uma chuvada muito intensa que 
desencadeou o corrimento da Ribeira de Albufeira, o que levantou alguns problemas de 
escoamento de águas, o que não se ficou a dever à falta de limpeza das canalizações ou 
dos esgotos, uma vez que os serviços têm procedido à sua limpeza mais frequente 
desde setembro último, designadamente no Caneiro e no Pontão, onde se faz a 
acumulação de areias. Afirmou depois que o problema de Albufeira atualmente está 
mais relacionado com as alterações climáticas que têm provocado grandes períodos de 
seca e chuva extremamente intensa durante curtos períodos, o que tem sido notório na 
rua do MFA em que a água passa com tal velocidade que nem é drenada pelos 
sumidouros. Explicou depois que o Caneiro na baixa é insuficiente para dar resposta às 
atuais necessidades e explicou que esta situação só se irá resolver com a estação de 
bombagem que poderá resolver os problemas da rua Cândido dos Reis e da avenida da 
Liberdade, mas sobretudo com o Plano de Drenagem de Albufeira e respetiva 
construção de um túnel que irá desviar a água da ribeira e permitir libertar 
infraestruturas antigas, designadamente o túnel existente, para aí serem canalizadas 
as águas de meia encosta. Defendeu seguidamente que enquanto estas obras não forem 
feitas irão existir sempre problemas em Albufeira, com ou sem limpezas, situação que 
já está diagnosticada e para a qual existe uma grande vontade politica para a resolver. 
Disse depois que a questão de haver uma mistura de águas pluviais com águas 
provenientes de esgotos é uma questão comum a todas as cidades antigas, tais como 
Paris ou Lisboa, problema que só será resolvido à medida que for sendo feita a 
renovação destas tubagens, uma vez que vão sendo detetadas e corrigidas estas 
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ligações indesejáveis. Admitiu seguidamente que este é um problema, especialmente 
quando acontece na época balnear, por uma questão de segurança balnear em termos 
sanitários e também pela existência de muitas praias com bandeira azul. Afirmou 
também que mesmo em zonas da cidade que foram objeto da intervenção do Programa 
Polis este problema subsiste, pelo que tem que ser o município a corrigir estas questões 
há medida que for efetuando a renovação das infraestruturas existentes. ----------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o Programa Polis ainda agravou mais 
esta situação e que só levantou esta questão pelo facto de alguns munícipes se terem 
queixado de existência de entupimentos motivados pela falta de limpeza de sargetas e 
condutas. Afirmou que o Programa de Drenagem procurará resolver os problemas 
estruturais existentes na cidade e que as ligações de águas pluviais aos esgotos se 
trata de um problema que tem que se ir eliminando ao longo do tempo, uma vez que 
bastou uma chuvada de alguns minutos para que saísse muita porcaria pelas tampas, o 
que libertou também maus cheiros e provocou problemas ambientais indesejáveis numa 
cidade turística.  ------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que um dos sítios onde se verificaram 
inundações foi em frente a GNR, pelo que perguntou se o Plano de Drenagem também 
abrange esta zona. ----------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que estão neste momento a decorrer trabalhos para 
resolver este problema. -----------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se estes trabalhos incluem o sistema de 
drenagem. --------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu afirmativamente.-------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o Plano de Drenagem se confina à 
construção do túnel. ---------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que o túnel é apenas a 
primeira fase do plano e visa salvaguardar Albufeira de uma eventual catástrofe como 
a que aconteceu recentemente. Explicou depois o túnel terá um custo de cerca de 
quinze milhões de euros e que a segunda fase vai incidir sobre a recolha das águas de 
meia encosta para evitar que essas águas fluam todas para o centro de Albufeira, como 
acontece atualmente com as águas da zona de Cerro Alagoa, Cerro de Malpique e da 
zona poente de Albufeira. Explicou depois que também tem que ser resolvido o 
problema do Caneiro receber as águas do atual túnel, que por sua vez recebe águas da 
Ribeira de Albufeira, uma vez que o Caneiro deveria estar exclusivamente ao serviço da 
rua Cândido dos Reis e do largo Engenheiro Duarte Pacheco, sendo que para resolver 
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este problema esteja também prevista uma estação de bombagem, uma vez que inclui 
uma zona que está mais baixa que o próprio nível do mar. Afirmou depois que para 
resolver o problema as águas de meia encosta serão canalizadas para o túnel já 
existente, aproveitando-se desta forma algumas das infraestruturas que já são 
utilizadas, mas que este túnel deixará de estar ligado ao Caneiro. Disse ainda estar 
desejoso que o plano seja implementado, mas que o processo demora ainda algum tempo 
até estar concluído. ---------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o Plano de Drenagem também prevê a 
utilização de bacias de retenção.  ------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que a solução não é essa, 
embora as bacias possam ser utilizadas como forma secundária. Disse depois que esta 
solução tem sido abandonada um pouco por todo o mundo, uma vez que tem problemas, 
tais como a obrigação de recursos humanos permanentes para o seu funcionamento e 
manutenção dos seus mecanismos, e também pelo facto de ter que haver intervenção 
humana para decidir quando se abrem em caso de se atingir a sua capacidade máxima, 
decisão essa que pode não ser a mais correta. Explicou depois que a solução mais 
utilizada atualmente, que aliás já está a ser utilizada em Lisboa, é a construção de um 
grande túnel, uma vez que não tem qualquer intervenção humana e não implica a 
manutenção de quaisquer equipamentos mecânicos, funcionando apenas como 
escoadouro das potenciais águas resultantes de enxurradas, razão porque é já utilizada 
em grandes cidades com Paris ou Barcelona. -------------------------------------------------   
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se no estudo que foi feito inicialmente 
não se tinha equacionado uma solução mista de túnel e bacias de retenção. ---------------  
O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que as bacias de retenção são 
anteriores ao plano atual de drenagem, sendo esta uma solução mais antiga. Afirmou 
depois que o senhor professor Saldanha Matos veio estudar o problema e apontou a 
construção do túnel como solução para Albufeira, o que não quer dizer que não se 
façam também bacias de retenção, embora estas tenham os inconvenientes já 
referidos, o que não acontece com o túnel. Disse ainda que a solução encontrada para 
Albufeira também já tem em linha de conta a subida do nível do mar, que até ao final 
do século se estima em zero vírgula setenta centímetros. ----------------------------------   
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como se vai resolver o problema das 
Ferreiras. --------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que a questão das Ferreiras também está abrangida, uma 
vez que se prevê a drenagem das águas provenientes da zona para a ribeira que irá ser 
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recolhida no túnel, ribeira que vem do Cerro do Ouro e que vai sendo enriquecida por 
mais alguns afluentes de menor dimensão ao longo do seu caminho até ser canalizada 
para o túnel e depois para o mar. Reiterou ainda que a construção de bacias não está 
excluída, embora não seja prioritária. --------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que ficou com a ideia que o estudo inicial 
indicava uma solução mista. -------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que inicialmente havia a previsão de fazer bacias de 
retenção, havendo até uma bacia de retenção à entrada de Albufeira, mas que não 
funciona de forma satisfatória, não sendo por isso solução. Explicou depois que as 
bacias de retenção têm sempre o problema de acumulação de água, que se for somada a 
uma grande enxurrada que ocorra, pode ter um efeito devastador, não sendo por si só 
uma solução boa, podendo eventualmente ajudar quando integradas numa outra solução 
de maior eficácia. -----------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que esta solução é usada em muitas cidades, 
tais como Guimarães. --------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que talvez já não seja, uma vez que há muitas cidades que 
sentiram necessidade de complementar as bacias de retenção com soluções mais 
eficazes, tais como o túnel, como aconteceu em Barcelona. ---------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou de que forma seriam rececionadas as 
águas vindas das colinas da bacia hidrográfica de Albufeira. -------------------------------  
O senhor presidente respondeu que essas águas vão ser rececionadas através de 
coletores de meia encosta e encaminhadas para o túnel velho.  -----------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o estudo inicial prévia a realização de 
uma despesa de cerca de quarenta milhões de euros e incluía as bacias de retenção, 
pelo que perguntou se essa despesa desceria agora para quinze milhões de euros, 
correspondente ao valor do túnel. ------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que para além do túnel, o plano de drenagem inclui uma 
estação de bombagem no largo dos Pescadores e a recolha de meia encosta, pelo que o 
valor final rondaria os trinta milhões de euros. ----------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este valor já incluía a intervenção a 
realizar nas Ferreiras. ------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que as águas provenientes 
da zona das Ferreiras vão ser canalizadas para a ribeira, que por sua vez vai ser 
canalizada para o túnel, através de um poço que se irá situar depois do Parque de 
Campismo, seguindo depois em profundidade para a zona do Rossio. Disse depois que 
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agora têm que ser feitas sondagens aos terrenos para evitar surpresas a nível da 
contratação da realização do túnel, trabalho que está a cargo do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil e que irá permitir a correta elaboração do caderno de encargos e o 
projeto do túnel. Informou depois que brevemente o professor Saldanha Matos virá a 
Albufeira prestar mais esclarecimentos. ----------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se a realização do túnel poderá pôr em 
causa a estabilidade das arribas.  ------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que espera que as arribas não sejam afetadas. ----------  
O senhor vereador Ricardo Clemente alertou para o facto das arribas não estarem 
estabilizadas nalgumas zonas. ----------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que com o areamento da praia a questão ficou bastante 
atenuada, mas que já alertou a Agência Portuguesa do Ambiente para o facto de 
existirem zonas que carecem de uma intervenção, estando a câmara municipal 
disponível para colaborar na solução caso esta entidade não possua meios para o fazer. -  
Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 
pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  
 

= ACTA DA REUNIÃO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia vinte 
e um de novembro 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. ----------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia quatro de novembro de dois mil e dezassete, eram das quantias 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Operações Orçamentais – setenta e um milhão, novecentos e vinte e oito mil, 
quatrocentos e dezanove euros e dezanove cêntimos.---------------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, cento e 
setenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos. ---------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor:-----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Declaração de Retificação n.º 40/2017, de vinte e três de novembro, que 
retifica o Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9 de outubro, do Trabalho, Solidariedade e 

A – GENERALIDADES  
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Segurança Social que institui o programa Modelo de Apoio à Vida Independente, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 194, de 9 de outubro de 2017. -------------  

= 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 = 
Não foram prestadas nem solicitadas quaisquer informações.---------------------------  

= TRANSPORTES – ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e quatro de novembro 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, 
autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Albufeira Futsal Clube, para 
deslocação a Portimão, no dia vinte e seis de novembro também último, para 
participação em atividade desportiva, bem como a realização do trabalho suplementar 
necessário para a realização do transporte, considerando que se destina a jovens e 
adultos do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem-estar destes jovens, 
o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas 
famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o 
número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e 
catorze de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 
quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 
remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------    
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vice-presidente 
e os senhores vereadores Ricardo Clemente e Rogério Neto, com fundamento no 
facto de fazerem parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo Clube, e 
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invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do 
Código do Procedimento Administrativo, suscitaram as respetivas situações de 
impedimento, tendo os mesmos se ausentado da sala. -----------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e nove de novembro 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, autorizou a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes 
entidades, para participação em diversas atividades, nos seguintes dias de dezembro 
corrente: --------------------------------------------------------------------------------------    
• Albufeira Futsal Clube, para deslocações a Luz de Tavira, no dia dois, e à Fuzeta, no 
dia três; ---------------------------------------------------------------------------------------   
• Associação Academia Alto da Colina, para deslocações a Armação de Pêra e a Loulé, 
no dia dois; ------------------------------------------------------------------------------------   
• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Ferragudo e Faro, no dia um, 
Olhão e Tavira, no dia dois, e a Faro, no dia três; -------------------------------------------   
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a São Bartolomeu de Messines, no dia 
dois, e a Vila Real de Santo António, no dia três; --------------------------------------------   
• Imortal Basket Club, para deslocações a Tavira e Quarteira, no dia dois, e a 
Portimão, no dia três; -------------------------------------------------------------------------   
• Imortal Desportivo Clube, para deslocações a Loulé, no dia dois, e a Alvor, no dia 
três; -------------------------------------------------------------------------------------------   
• Padernense Clube, para deslocação a Tavira, no dia dois. --------------------------------  
No mesmo documento o senhor presidente autorizou a realização do trabalho 
suplementar necessário para a realização do transporte, considerando que se destina a 
jovens e adultos do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem-estar destes 
jovens, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas 
famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o 
número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e 
catorze de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 
quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 
remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 
presidente. ------------------------------------------------------------------------------------   
Não estavam presentes o senhor vice-presidente e os senhores vereadores Ricardo 
Clemente e Rogério Neto. -------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
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Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente, em vinte e nove de novembro corrente, através do qual, 
invocando o previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I 
da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, propõe 
que a câmara municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às 
seguintes entidades, para participação em diversas atividades, nos seguintes dias de 
dezembro corrente: ---------------------------------------------------------------------------   
• Albufeira Futsal Clube, para deslocações a Luz de Tavira, no dia nove; -----------------   
• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Faro, Portimão e Vila Real de 
Santo António, no dia oito, e a Lagoa e Portimão, no dia dez; -------------------------------  
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Armação de Pêra, no dia nove, e a 
Tavira, no dia dez; -----------------------------------------------------------------------------  
• Guia Futebol Clube, para deslocações a Loulé e Quarteira, no dia nove; ----------------   
• Imortal Basket Clube, para deslocações a Olhão, no dia oito, a Faro, Olhão e 
Quarteira, no dia nove, e a Ferragudo, no dia dez; ------------------------------------------  
• Imortal Desportivo Clube, para deslocações a Silves e Loulé, no dia nove, e a Silves, 
no dia dez; -------------------------------------------------------------------------------------  
• Padernense Clube, para deslocações a Quarteira e Lagos, no dia nove. -----------------   
Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das 
informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 
a atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 
estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 
indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 
sessenta por cento a que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da 
Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------   
Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 
de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 
aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 
alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 
aprovados. -------------------------------------------------------------------------------------   
Não estavam presentes o senhor vice-presidente e os senhores vereadores Ricardo 
Clemente e Rogério Neto, que a seguir à votação regressaram à sala. ----------------  
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= APOIOS – ESCOLA EB 2,3 DR. FRANCISCO CABRITA – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em dezasseis de novembro 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 Escola E.B. 2,3 
Dr. Francisco Cabrita, na realização da cerimónia de entrega de diplomas aos alunos, no 
dia dezassete de novembro também corrente, através da disponibilização do Auditório 
da E.B. 1 de Vale Pedras, de sistema de som, de um técnico, de quatro microfones e 
respetivos tripés e dois microfones auriculares, e, conforme o disposto no número três 
do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação pela 
câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  

= APOIOS – ONDINA SANTOS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em vinte e sete de novembro 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 a Ondina 
Santos, na realização de uma apresentação, no dia vinte e sete de novembro também 
último, através da disponibilização do Auditório da E.B. 1 de Vale Pedras, de sistema de 
som, e de um microfone, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 
quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. --   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  
= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em vinte e oito de novembro 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 Santa Casa 
da Misericórdia de Albufeira, na realização de uma assembleia geral ordinária, no dia 
vinte e nove de novembro também último, através da disponibilização de equipamento 
de som, MP3 e respetivo apoio técnico, 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. ---------  
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= APOIOS – BLOCO DE ESQUERDA – COMISSÃO COORDENADORA DISTRITAL 
DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em vinte e nove de novembro 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 ao Bloco de 
Esquerda – Comissão Coordenadora Distrital do Algarve, na realização de uma sessão 
de trabalho dirigida aos seus aderentes, no dia dois de dezembro corrente, através da 
disponibilização da sala de reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, e, conforme o 
disposto no número três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele 
despacho para ratificação pela câmara municipal. -------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  

= APOIOS – BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DO ALGARVE  
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em vinte e nove de novembro 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 ao Banco 
Alimentar Contra a Fome do Algarve, na realização da 23.ª Campanha de Recolha de 
Alimentos, nos dias dois e três de dezembro corrente, através da disponibilização de 
duas carrinhas e respetivos motoristas, e, conforme o disposto no número três do 
artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação pela 
câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  
= APOIOS – ANSA – ASSOCIAÇÃO NADADORES SALVADORES DE ALBUFEIRA 

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor vice-
presidente, na falta do presidente, em vinte e nove de novembro 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 ANSA – Associação Nadadores Salvadores de 
Albufeira, na realização do Campeonato Nacional de Salvamento Aquático, no dia dois 
de dezembro corrente, através da disponibilização das instalações do Complexo 
Desportivo das Piscinas Municipais de Albufeira, de um pódio, de vinte e duas cadeiras, 
de três mesas, de vinte baias metálicas, de sistema de som, da isenção do pagamento 
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de taxas pela utilização das piscinas municipais, da ANSA assegurar a presença de um 
nadador-salvador, 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 dos presentes, ratificar o despacho do senhor 
vice-presidente. ------------------------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Através da documentação anexa à presente proposta, vem a Junta de Freguesia da 
Guia, solicitar o apoio desta Câmara Municipal para a realização do Mercadinho De 
Natal, que terá lugar no dia 16 e 17 de dezembro na Rua General Humberto Delgado 
daquela freguesia. -----------------------------------------------------------------------------   
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município; ---------------------------------------------------------------------------  

2) Que o evento contribui para o desenvolvimento da Região, assumindo também, pela 
sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental na dinamização turística 
e no fomento à atividade económica, em particular da freguesia em questão. ----------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
• Que se proceda à electrificação de 10 stand`s patentes no recinto; -------------------  
• A disponibilização de meios técnicos e humanos para apoio à realização do evento 

sem recurso a trabalho extraordinário.” -------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS  
- ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Pela CPCJ - COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS - ALBUFEIRA, 
foi, através do requerimento junto ao presente, solicitado a cedência da Sala de 
Reuniões do Edifício dos Paços de Concelho de Albufeira para a realização de uma 
reunião da CPCJ, a ter lugar no dia 14 de Dezembro de 2017, das 18h30 às 19h30. -------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
• Que a Sala de Reuniões do edifício dos paços do concelho está disponível na data e 

horas solicitadas; --------------------------------------------------------------------------  
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• Que é competência indelegável da Câmara Municipal a atribuição de apoios às 
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 
recreativa ou outra, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------------------------------------------------  

• Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro; -------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
• Autorizar a utilização da Sala de Reuniões do edifício dos paços do concelho, no dia 

14 de Dezembro de 2017, das 18h30 às 19h30.” -----------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------  
Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente. -----------------------------  

= APOIOS – JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAÍNHAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A Juventude Desportiva de Fontainhas, com sede na Rua das Fontainhas, 8200 - 560 - 
Ferreiras ABF, NIPC 502 236 442, através do documento anexo, solicitou à Câmara 
Municipal apoio para realização da “1.ª Gala de Natal da Juventude Desportiva de 
Fontainhas”, a ter lugar no dia 22 de dezembro de 2017, entre as 19h00 e a 1h00, em 
Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1) A figura jurídica da entidade requerente - Associação sem fins lucrativos - tem 

sede no Concelho de Albufeira e visa principalmente a divulgação e prática 
desportiva, cultural e recreativa; ---------------------------------------------------------  

2) Este evento surge no âmbito das comemorações natalícias e no encerramento desse 
período letivo e tem como objetivo divulgar a modalidade existente no clube, 
promover o clube numa perspetiva de expansão e reunir todos os sócios, atletas, 
amigos e simpatizantes de uma forma harmoniosa nessa quadra festiva; ---------------   

3) O evento não tem fins lucrativos e têm enquadramento legal na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33, da lei 75/2013 de 12 de Setembro, que confere competência à Câmara 
Municipal para apoiar atividades de natureza social, recreativa, ou outras de 
interesse para o município; ----------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Juventude Desportiva de Fontainhas 
através do seguinte: --------------------------------------------------------------------------  
• Disponibilização da Sala A e sala B, do Espaço Multiusos de Albufeira, no dia 22 

(vinte e dois) de dezembro de 2017, para realização da 1.ª Gala de Natal da 
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Juventude Desportiva de Fontainhas; ----------------------------------------------------   
• Isenção total de pagamento das taxas de utilização do Espaço Multiusos de 

Albufeira, sala A e sala B, no valor de 900,00 Euros + IVA, nos termos do artigo 9.º 
do Regulamento de Utilização do espaço Multiusos de Albufeira, que refere que a 
requerimento fundamentado do interessado, pode a Câmara Municipal de Albufeira 
isentar, parcial ou totalmente, o interessado do pagamento das quantias previstas no 
artigo 7.º, nomeadamente por considerar que o evento reveste interesse para o 
desenvolvimento do Concelho e da sua população – parecer da DJC na distribuição 
SGDCMA/2017/67467. -------------------------------------------------------------------  

Em tudo deve, o requerente, cumprir o estipulado no Regulamento do espaço Multiusos 
de Albufeira.” ---------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“A Cooperativa de Consumo e Associação dos trabalhadores da CMA, Cooperativa de 
responsabilidade limitada, nos termos do artigo 11.º do decreto-lei n.º 454/80, de 9 de 
outubro, com sede em Paços do Concelho - Albufeira, NIPC: 502 356 227, através do 
documento anexo, solicitou à Câmara Municipal apoio para realização da Festa de Natal 
do Jardim de Infância “Os Piratas”, a ter lugar no dia 15 (quinze) de dezembro de 
2017, no Espaço Multiusos de Albufeira.-----------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1) A Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Albufeira é uma Associação sem fins lucrativos que tem como objeto social a 
prestação de apoio social, cultural, recreativo e desportivo aos seus Associados, 
designadamente aos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, dos 
Bombeiros Voluntários de Albufeira e das juntas de freguesia do Concelho, bem 
como dos respetivos familiares; ----------------------------------------------------------  

2) O Jardim de Infância “Os Piratas”, tem por objetivo possibilitar a prática educativa 
a várias crianças residentes no Concelho de Albufeira; ---------------------------------  

3) O evento em questão tem por objetivo proporcionar um momento de convívio 
natalício entre os educadores, auxiliares, pais e alunos do referido Jardim de 
Infância; -----------------------------------------------------------------------------------   

4) A alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 
competência à Câmara Municipal para deliberar sobre a concessão de apoio 
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financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou 
participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento 
de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios 
sociais aos mesmos e respetivos familiares; ----------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Cooperativa de Consumo e Associação 
dos trabalhadores da CMA através do seguinte: --------------------------------------------  
1. Disponibilização do EMA no dia 15 (quinze) de dezembro de 2017, para realização do 

evento; -------------------------------------------------------------------------------------  
2. Isenção total de pagamento das taxas de utilização do EMA (sala A), no valor de 

750 € (setecentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA, nos termos do artigo 9.º 
do Regulamento de Utilização do Espaço Multiusos de Albufeira que refere que o 
requerimento fundamentado do interessado, pode a Câmara Municipal de Albufeira 
isentar, parcial ou totalmente, o interessado do pagamento das quantias previstas no 
artigo 7.º; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Disponibilização de logística de apoio ao evento, nomeadamente: 26 (vinte e seis) 
mesas de plástico, 150 (cento e cinquenta) cadeiras, palco e biombos, tudo material 
existente no EMA; -------------------------------------------------------------------------  

4. Disponibilização de equipamento de som, com leitor de Cd’s e 4 (quatro) microfones, 
para o dia 15 (quinze) de dezembro, nos seguintes horários: ----------------------------  

• Das 10h00 às 11h00, para realização de ensaios com as crianças -----------------------  
• Das 18h00 às 20h30, durante o decorrer do evento -------------------------------------  
5. Disponibilização de equipamento data show (tela, retroprojetor e respetivos cabos 

de ligação ao computador); ----------------------------------------------------------------  
6. Disponibilização de meios técnicos e humanos necessários à realização do evento. ----  
Em tudo deverá o requerente cumprir o estipulado no Regulamento de Utilização do 
Espaço Multiusos de Albufeira.” --------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= APOIOS – ANALGARVE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Pela Analgarve, é solicitada a disponibilização gratuita do Complexo das Piscinas 
Municipais de Albufeira, para a realização de Torneio Zonal de Juvenis em Natação, 
nos dias 15, 16 e 17 de Dezembro de 2017. --------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
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1) Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 
equipamentos desportivos municipais, nomeadamente o Complexo de Piscinas 
Municipais de Albufeira; ------------------------------------------------------------------  

2) Que através deste tipo de apoio e cooperação institucional, o Município de 
Albufeira, contribui de forma decisiva, para a dinamização e desenvolvimento da 
modalidade de natação no Concelho de Albufeira, apoiando deste modo os jovens do 
Concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

3) Que o Município de Albufeira, poderá promover e dinamizar os seus equipamentos 
desportivos em atividades que projetam o Município de Albufeira a nível nacional, 
como é a realização de campeonatos zonais; ---------------------------------------------  

4) Que a atividade proposta pela Analgarve, 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: ------------------------------------------------  
- Ceder Plano de Água, Tanque de Competição e Recreação no dia 15 de Dezembro de 
2017, entre as 14.00h e as 21.00h e nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2017 entre as 
7.30h e as 20.00h. ----------------------------------------------------------------------------  
- Ceder 150 cadeiras, 7 mesas, 20 baias plásticas, 12 separadores extensíveis, pódio e 
sistema de som para a realização do evento. ------------------------------------------------  
- Isentar a Analgarve, do pagamento das Taxas previstas, de acordo com o n.º 1 e 2 do 
Art.º 21 do Regulamento das Piscinas Municipais de Albufeira, nas datas mencionadas. --  
- A Analgarve assegurar a presença de nadador-salvador no dia 16 de Dezembro entre 
as 14.00h e as 20.00h e no dia 17 de Dezembro de 2017 ao longo de todo o dia.” ---------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= APOIOS – CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Através do documento anexo, vem o Centro Paroquial de Paderne, Instituição de 
Solidariedade Social, com sede em Cerca Velha, Paderne, com o NIF 503 720 542 
solicitar apoio para a realização da Festa de Natal da Creche “Os Palmeirinhas” a ter 
lugar no próximo dia 13 de dezembro próximo. ----------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 
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setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município; ---------------------------------------------------------------------------  

2) Que o evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo 
para o engrandecimento da educação, reconhecendo o trabalho social prestado pelo 
Centro Paroquial ao Município de Albufeira nessa área. ---------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Montagem de 6 módulos de estrados; ----------------------------------------------------  
• Disponibilização de equipamento de som e respetivo apoio técnico ao evento com 

recurso a trabalho extraordinário conforme o teor da informação dos serviços na 
distribuição SGDCMA/2017/73550.” -----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
= AUDITÓRIO MUNICIPAL – A.C.E.R.A. – ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE DE 

ESTRANGEIROS RESIDENTES EM PORTUGAL – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 
câmara, em dezasseis de novembro 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 
A.C.E.R.A. – Associação Comunidade de Estrangeiros Residentes em Portugal, na 
realização de uma ação de esclarecimento destinada aos residentes de língua francesa, 
no âmbito de procedimentos legais e serviços diversos, no dia vinte de novembro 
também último, entre as catorze horas e as vinte horas e trinta minutos, mediante a 
disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira, do rigoroso 
cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 
Utilização do Auditório Municipal de Albufeira, dos meios técnicos e humanos, do 
cumprimento dos horários previstos 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. ---------  

= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE  
– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, relacionada com a 
celebração de um protocolo com o Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
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“Celebração de protocolo de colaboração, com o Agrupamento de Escolas Albufeira 
Poente, no âmbito do apoio dos Alunos do Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva, na actividade desportiva Caminhada Corrida do Pai Natal, a realizar no 
próximo dia 17 Dezembro. --------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que se trata de um evento onde irão participar aproximadamente 1000 pessoas de 

todo o Algarve; ----------------------------------------------------------------------------  
2) O evento em causa tem beneficiado do referido apoio em anos anteriores; ------------  
3) Proporciona a todos os alunos uma experiência rica enquadrada na sua área de 

estudos; ------------------------------------------------------------------------------------    
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 assinar o protocolo de colaboração supra 
mencionada. ------------------------------------------------------------------------------------   
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= FUNDO FLORESTAL PERMANENTE - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS 
GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS (PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 N.º 03/0122/2017) – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um despacho proferido 
pelo presidente da câmara, em dezassete de novembro último, do seguinte teor: ---------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
De acordo com a Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, foram transferidas para os municípios 
do continente as atribuições em matéria de constituição e funcionamento dos 
Gabinetes Técnicos Florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa 
da floresta. ------------------------------------------------------------------------------------  
Ainda de acordo com a Lei n.º 20/2009 são transferidas para os municípios as dotações 
inscritas no Fundo Florestal Permanente relativas aos Gabinetes Técnicos Florestais, 
sendo que a dotação orçamental disponível prevista no Plano de Atividades do Fundo 
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corresponde a 3.850.000,00 €. ---------------------------------------------------------------  
A apresentação de pedidos de apoio para funcionamento dos Gabinetes Técnicos 
Florestais é realizada no âmbito de procedimento concursal, nos termos do disposto no 
artigo 12.º da Portaria n.º 77/2015, de 16 de março. ----------------------------------------  
O Município poderá beneficiar dos referidos apoios pois cumpre os dois requisitos de 
elegibilidade: tem um Gabinete Técnico Florestal que se encontra operacional no 
presente ano e possui um Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(PMDFCI) aprovado e em vigor. ---------------------------------------------------------------  
Os apoios ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais são concedidos sob a 
forma de subsídio não reembolsável, até ao montante máximo de 13.937,14 € por 
município. --------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com o aviso de abertura de procedimento concursal n.º 03/0122/2017, o 
período para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis, com início no dia 06 de 
novembro e fim no dia 17 de novembro de 2016, sendo que para tal o Município deverá 
enviar o formulário de candidatura devidamente preenchido e assinado, assim como os 
documentos anexos mencionados no ponto 4.2 do aviso, através de correio registado, 
para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., não havendo tempo 
útil para apreciação por parte da digníssima Câmara Municipal. ----------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira ratifique a formalização da 
candidatura para apoio ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais (2017) no 
âmbito do Fundo Florestal Permanente.” -----------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o senhor presidente poderia dar 
um esclarecimento sobre as candidaturas dos pontos onze ponto dois ao ponto onze 
ponto quatro. ---------------------------------------------------------------------------------   
O senhor presidente disse que o município pretende formalizar as seguintes três 
candidaturas: Candidatura da Operação “Plano de Gestão e Divulgação do PARU de 
Albufeira e da Respetiva Implementação no Período de 2017-2020”; Candidatura 
da Operação “Reabilitação para Adaptação do Edifício do Antigo Tribunal a Centro 
de Artes e Ofícios”; e Candidatura da Operação “Reabilitação do Espaço da 
Antiga Igreja Matriz de Albufeira (Atual Quintal da Câmara Municipal)”. Explicou 
depois que se tratam de áreas onde o município vai ter que realizar um grande 
investimento, já havendo também algumas manifestações de intenção de 
investimento privado na reabilitação de casas naquela zona. Perguntou se os 
senhores vereadores já tinham visto os projetos destas candidaturas, tendo os 
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senhores vereadores respondido afirmativamente. Disse depois que no caso do 
antigo tribunal se pretende realizar um centro de artes e ofícios e que no caso da 
antiga igreja matriz se pretende dar uma ideia de como ela era, aproveitando 
para realizar uma extensão do museu, onde, à semelhança de um espaço já 
existente em Belmonte, se vão instalar vários computadores para que as pessoas 
possam visitar vários períodos da história de Albufeira e do Algarve. Explicou 
ainda que este último espaço estará vocacionado para receber alunos de escolas e 
para a exibição de exposições permanentes ou itinerantes, tal como uma exposição 
que virá brevemente de França sobre a participação dos soldados portugueses na 
Primeira Guerra Mundial. Afirmou também que está prevista uma sinergia com a 
Santa Casa da Misericórdia de Albufeira para que esta entidade possa fazer a 
reabilitação do antigo hospital, tendo alguns técnicos do município já participado 
nesta reabilitação. Disse depois que os privados vão ter um acompanhamento na 
área do licenciamento, através da chamada linha verde que pretende acelerar as 
obras que careçam de licença, embora existam outras obras que não carecem de 
licença municipal, mas podem carecer de uma visita dos técnicos do município para 
verificarem o estado do imóvel, até porque se após a reabilitação o imóvel subir 
dois níveis, os seus proprietários terão direito a financiamento com taxas 
bonificadas e a isenções ao nível do licenciamento, situação que terá que ficar 
prevista no regulamento de taxas do município. Defendeu depois que a reabilitação 
de toda aquela zona merece o apoio da câmara municipal, uma vez que se trata de 
uma zona muito bonita e que Albufeira só terá a ganhar se zelar pelo seu 
património. ------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a reabilitação desta zona é 
fundamental para os vereadores eleitos pelo Partido Socialista, tendo que haver 
um especial cuidado na preservação da história de Albufeira. Perguntou depois se 
seria possível o município celebrar um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia 
de Albufeira visando que o município dinamizasse aquele espaço, tendo em conta 
que se trata de um centro histórico antigo que se pretende dinamizar, uma vez 
que o turismo histórico e cultural e a diversificação da oferta turística são 
importantes para a cidade e para o concelho. --------------------------------------------   
O senhor presidente concordou e disse estar completamente recetivo para 
celebrar um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira no âmbito 
da reabilitação e valorização do centro histórico de Albufeira. Afirmou depois que 
a ideia dos planos em análise é mesmo o de revitalizar o centro de Albufeira e que 
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na análise das candidaturas dos privados irá ser feita uma avaliação em termos 
económicos, porque não se pretende reabilitar casas para ficarem vazias, mas sim 
para terem atividade na área do turismo, por exemplo. ---------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existem naquela zona muitas casas 
devolutas, muitas delas da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, o que não 
valoriza em nada o centro histórico. -------------------------------------------------------  
O senhor presidente concordou e disse que existem muitas casas devolutas, 
havendo já um levantamento feito que permitirá que o município intervenha junto 
dos proprietários no sentido de se candidatarem à reabilitação desses imóveis, 
uma vez que poderão usufruir de benefícios ao nível do licenciamento, do 
acompanhamento e do financiamento, estando o município cem por cento envolvido 
neste processo de motivar as pessoas a intervir no seu próprio património. ----------  

= 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: ----------------------------------------------------------------------------   
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. -----------------------------------------------------------  
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, que foi apreciada e aprovada pela digníssima Câmara Municipal 
no dia 05-09-2017. ----------------------------------------------------------------------------  
No entanto, e no decorrer de um levantamento mais exaustivo das necessidades para a 
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elaboração do respectivo Caderno da Encargos, constatou-se que o valor do projeto 
seria superior ao inicialmente previsto. Desta forma, o valor total da candidatura 
ascende a 178.753,98€ (alterando o valor previsto inicialmente de 176.382€), 
prevendo-se a comparticipação do mesmo de 90%, o que corresponde a 160.878,58€. ----   
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere autorizar o ajuste 
do valor da candidatura “Albufeira Online”, assim como a submissão da mesma à Linha 
de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi, do Turismo de Portugal. Proponho 
igualmente o envio para apreciação da Assembleia Municipal.”------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA DA OPERAÇÃO “PLANO DE GESTÃO E 
DIVULGAÇÃO DO PARU DE ALBUFEIRA E DA RESPETIVA IMPLEMENTAÇÃO NO 

PERÍODO DE 2017-2020” – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
O Programa Operacional Regional do Algarve explicita que “A região tem vindo a sentir 
uma diminuição da competitividade e da atratividade das suas cidades e áreas urbano-
turísticas sendo necessário reforçar a capacidade de regenerar e valorizar as áreas 
construídas, os espaços públicos e numa perspetiva de qualidade ambiental e 
paisagística que criem condições para a prática de estilos de vida saudáveis”. ------------  
No seguimento da publicação do aviso ALG-16-2015-17 para apresentação dos Planos de 
Ação de Regeneração Urbana (PARU), ao qual o Município de Albufeira apresentou uma 
candidatura que já se encontra aprovada, foi lançado o aviso em epígrafe para 
submissão de operações aprovadas no Plano, na Prioridade de Investimento 6.5 do 
Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020. ---------------------  
Assim, e tendo o seu Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) aprovado, o 
Município de Albufeira dispõe, neste momento, de uma verba de 910.000,00€ (que 
corresponde a um co-financiamento de 65%) para as operações descritas na Prioridade 
1 do referido Plano, nomeadamente: ---------------------------------------------------------  
- Reabilitação Integrada da Praça da República e Musealização dos Vestígios 
Arqueológicos (total de investimento público = 105.653,15€); ------------------------------  
- Reabilitação do espaço da antiga Igreja Matriz de Albufeira (atual Quintal da Câmara 
Municipal) (total de investimento público = 850.000,00€); ---------------------------------  
- Reabilitação para adaptação do Edifício do Antigo Tribunal a Centro de Artes e 
Ofícios (total de investimento público = 850.000,00€); -------------------------------------  
- Operação de Gestão e de Divulgação do PARU (total de investimento público = 
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100.000,00€). ---------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à primeira operação listada, o Município de Albufeira já procedeu à 
submissão da candidatura e a mesma já se encontra aprovada. -----------------------------   
Em anexo à presente proposta consta a Memória Descritiva e respectivo orçamento da 
operação “Plano de Gestão e Divulgação do PARU de Albufeira e da Respetiva 
Implementação no período de 2017-2020”, que se prevê que ascenda a um total de 
100.000€. --------------------------------------------------------------------------------------  
A submissão das operações deverá ocorrer até ao dia 28 de dezembro de 2017, de 
acordo com a 1.ª alteração do Aviso. ---------------------------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a 
formalização da candidatura da operação “Plano de Gestão e Divulgação do PARU de 
Albufeira e da Respetiva Implementação no período de 2017-2020” incluída no PARU 
de Albufeira, ao CRESC Algarve 2020. Proponho igualmente o envio para apreciação da 
Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA DA OPERAÇÃO “REABILITAÇÃO PARA 
ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO TRIBUNAL A CENTRO DE ARTES E 

OFÍCIOS” – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
O Programa Operacional Regional do Algarve explicita que “A região tem vindo a sentir 
uma diminuição da competitividade e da atratividade das suas cidades e áreas urbano-
turísticas sendo necessário reforçar a capacidade de regenerar e valorizar as áreas 
construídas, os espaços públicos e numa perspetiva de qualidade ambiental e 
paisagística que criem condições para a prática de estilos de vida saudáveis.”. ------------  
No seguimento da publicação do aviso ALG-16-2015-17 para apresentação dos Planos de 
Ação de Regeneração Urbana (PARU), ao qual o Município de Albufeira apresentou uma 
candidatura que já se encontra aprovada, foi lançado o aviso em epígrafe para 
submissão de operações aprovadas no Plano, na Prioridade de Investimento 6.5 do 
Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020. ----------------------  
Assim, e tendo o seu Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) aprovado, o 
Município de Albufeira dispõe, neste momento, de uma verba de 910.000,00€ (que 
corresponde a um co-financiamento de 65%) para as operações descritas na Prioridade 
1 do referido Plano, nomeadamente: ----------------------------------------------------------  
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- Reabilitação Integrada da Praça da República e Musealização dos Vestígios 
Arqueológicos (total de investimento público = 105.653,15€); ------------------------------  
- Reabilitação do espaço da antiga Igreja Matriz de Albufeira (atual Quintal da Câmara 
Municipal) (total de investimento público = 850.000,00€); ---------------------------------  
- Reabilitação para adaptação do Edifício do Antigo Tribunal a Centro de Artes e 
Ofícios (total de investimento público = 850.000,00€); -------------------------------------  
- Operação de Gestão e de Divulgação do PARU (total de investimento público = 
100.000,00€). ---------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à primeira operação listada, o Município de Albufeira já procedeu à 
submissão da candidatura e a mesma já se encontra aprovada. -----------------------------   
Em anexo à presente proposta consta a Memória Descritiva e respectivo orçamento e 
plano de trabalhos da operação “Reabilitação para adaptação do Edifício do Antigo 
Tribunal a Centro de Artes e Ofícios”, que se prevê que ascenda a um total de 
737.515,40€ e que tenha uma duração compreendida entre março de 2017 e maio de 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que nas GOP 2018-2021 apenas se encontram inscritos valores para os 
anos de 2018 e 2019, torna-se impreterível, para a aprovação da candidatura, uma 
repartição de encargos (financeira e temporal) de acordo com a calendarização da 
operação. --------------------------------------------------------------------------------------  
A submissão das operações deverá ocorrer até ao dia 28 de dezembro de 2017, de 
acordo com a 1.ª alteração do Aviso. ---------------------------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  
o A repartição de encargos (financeira e temporal) da operação “Reabilitação para 

adaptação do Edifício do Antigo Tribunal a Centro de Artes e Ofícios”, de acordo 
com a calendarização da operação; -------------------------------------------------------  

o A inclusão da referida repartição de encargos (financeira e temporal) na 1.ª revisão 
ao Orçamento de 2018 e GOP 2018-2021; ------------------------------------------------  

o A formalização da candidatura da operação “Reabilitação para adaptação do Edifício 
do Antigo Tribunal a Centro de Artes e Ofícios” incluída no PARU de Albufeira, ao 
CRESC Algarve 2020; ---------------------------------------------------------------------  

o O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA DA OPERAÇÃO “REABILITAÇÃO DO 
ESPAÇO DA ANTIGA IGREJA MATRIZ DE ALBUFEIRA (ATUAL QUINTAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL) ” – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:------ 
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
O Programa Operacional Regional do Algarve explicita que “A região tem vindo a sentir 
uma diminuição da competitividade e da atratividade das suas cidades e áreas urbano-
turísticas sendo necessário reforçar a capacidade de regenerar e valorizar as áreas 
construídas, os espaços públicos e numa perspetiva de qualidade ambiental e 
paisagística que criem condições para a prática de estilos de vida saudáveis.”. ------------  
No seguimento da publicação do aviso ALG-16-2015-17 para apresentação dos Planos de 
Ação de Regeneração Urbana (PARU), ao qual o Município de Albufeira apresentou uma 
candidatura que já se encontra aprovada, foi lançado o aviso em epígrafe para 
submissão de operações aprovadas no Plano, na Prioridade de Investimento 6.5 do 
Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020. ----------------------  
Assim, e tendo o seu Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) aprovado, o 
Município de Albufeira dispõe, neste momento, de uma verba de 910.000,00€, 
acrescida de uma majoração de 10%, para as operações descritas na Prioridade 1 do 
referido Plano, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------  
- Reabilitação Integrada da Praça da República e Musealização dos Vestígios 
Arqueológicos (total de investimento público = 105.653,15€); ------------------------------  
- Reabilitação do espaço da antiga Igreja Matriz de Albufeira (atual Quintal da Câmara 
Municipal) (total de investimento público = 850.000,00€); ----------------------------------  
- Reabilitação para adaptação do Edifício do Antigo Tribunal a Centro de Artes e 
Ofícios (total de investimento público = 850.000,00€); -------------------------------------  
- Operação de Gestão e de Divulgação do PARU (total de investimento público = 
100.000,00€). ---------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à primeira operação listada, o Município de Albufeira já procedeu à 
submissão da candidatura e a mesma já se encontra aprovada. -----------------------------   
Em anexo à presente proposta consta a Memória Descritiva e respectivo orçamento da 
operação “Reabilitação do espaço da antiga Igreja Matriz de Albufeira (atual Quintal 
da Câmara Municipal)”, que se prevê que ascenda a um total de 1.662.268,45€ e que 
tenha uma duração compreendida entre outubro de 2016 e outubro de 2021. -------------  
Considerando que nas GOP 2018-2021 apenas se encontram inscritos valores para os 
anos de 2018 e 2019, torna-se impreterível, para a aprovação da candidatura, uma 
repartição de encargos (financeira e temporal) de acordo com a calendarização da 
operação. --------------------------------------------------------------------------------------  
A submissão das operações deverá ocorrer até ao dia 28 de dezembro de 2017, de 
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acordo com a 1.ª alteração do Aviso. ---------------------------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  
o A repartição de encargos (financeira e temporal) da operação “Reabilitação do 

Espaço da antiga Igreja Matriz de Albufeira (atual Quintal da Câmara Municipal)”, 
de acordo com a calendarização da operação; --------------------------------------------  

o A inclusão da referida repartição de encargos (financeira e temporal) na 1.ª revisão 
ao Orçamento de 2018 e GOP 2018-2021; ------------------------------------------------  

o A formalização da candidatura da operação “Reabilitação do Espaço da antiga Igreja 
Matriz de Albufeira (atual Quintal da Câmara Municipal)” incluída no PARU de 
Albufeira, ao CRESC Algarve 2020; ------------------------------------------------------  

o O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS  
– REQUERIMENTO DE ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA SOUTH IRON = 

De Associação Motociclista South Iron foi apresentado um requerimento, datado de 
dezanove de setembro último, através do qual solicita a isenção do pagamento das 
taxas de ocupação da via pública. -------------------------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do seguinte teor: ---------  
“Tendo em conta: ------------------------------------------------------------------------------   
- de acordo com o despacho exarado na etapa anterior (10), o pedido de ocupação de 
espaço público encontra-se deferido conforme pedido, de 19-09-2017 a 31-12-2017.; ---   
- quanto ao pagamento das taxas devidas por essa ocupação, a requerente solicita a 
isenção do seu pagamento, alegando tratar-se "de entidade sem fins lucrativos"; --------   
- sendo o primeiro pedido da requerente "Associação Motociclista South Iron" e 
perante os documentos apresentados e anexos etapa 1, sugere-se parecer jurídico no 
sentido de esclarecer o seu enquadramento nas situações de isenção do pagamento de 
taxas, previstas no regulamento de taxas e outras receitas do Município de Albufeira.” -   
O processo continha ainda um parecer com origem na Divisão Jurídica e de 
Contencioso, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
“Dr.ª Alexandra, relativamente à presente matéria cumpre informar: ---------------------  
- A «Associação Motociclista South Iron», conforme consta nesta distribuição, veio 
solicitar a isenção do pagamento das taxas devidas pela ocupação da via pública com 
esplanada aberta, em espaço junto à sua sede; ----------------------------------------------  
- A supra mencionada associação, de acordo com a sua escritura de constituição, tem 
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como fim promover e estimular o motociclismo na região através da realização de 
atividades de âmbito cultural, recreativo e desportivo, assim como dinamizar o 
relacionamento com os restantes grupos e motoclubes portugueses; ----------------------  
- A alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do "Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Albufeira" (RTORMA) estipula que: (...) "as associações (...) desportivas 
(...) desde que regularmente constituídas, e quando as pretensões sujeitas a tributação 
visem a prossecução dos respetivos fins" (...) poderão ser isentadas do pagamento de 
taxas, de forma total ou parcial; -------------------------------------------------------------  
- Mais refere o n.º 5 do artigo 5.º do RTORMA que tais isenções são concedidas por 
deliberação camarária; ------------------------------------------------------------------------  
- No caso sub judice, afigura-se-nos que a pretensão sujeita a tributação (ocupação do 
espaço público com esplanada aberta) não visará a prossecução dos fins da associação 
em análise; -------------------------------------------------------------------------------------  
- Nestes termos, e em suma, vê-se inconveniente no deferimento da pretensão em 
análise.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e do 
parecer jurídico, manifestar a intenção de indeferir o solicitado. ---------------------   
Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 
vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 
concedido ao requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se 
lhe oferecer sobre o assunto. --------------------------------------------------------------  

= TOLERÂNCIA DE PONTO – DESPACHO = 
Relativamente a este assunto, foi apresentado um documento contendo despacho 
proferido pelo senhor presidente em vinte e quatro de novembro último, que concedeu 
tolerância de ponto aos trabalhadores da autarquia, nos dias vinte e seis de dezembro 
corrente e dois de janeiro próximo, com encerramento dos serviços, sem prejuízo dos 
serviços essenciais. ---------------------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – PRÉDIO URBANO, SITO NA RUA JOSÉ 
AFONSO, EDIFÍCIO VILLAGE, FREGUESIA E CONCELHO DE ALBUFEIRA E 

OLHOS DE ÁGUA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e um de novembro 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 
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fração autónoma designada pela letra “AQ”, correspondente ao 4.º andar, Lado C, 
Corpo A do prédio urbano, sito na Rua José Afonso, Edifício Village, na freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Albufeira sob o número 8053, e inscrito na respetiva matriz predial 
sob o artigo 146, 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. --------  
 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÓNICA 

DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, EM REGIME DE APPLICATION SERVICE 
PROVIDER – ADJUDICAÇÃO – DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um despacho proferido 
pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de novembro último, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   
“Tendo em conta o teor das informações dos serviços, e nos termos das mesmas, 
determino, no âmbito do procedimento por ajuste direto, no regime simplificado, Para 
aquisição de serviços de utilização da plataforma eletrónica de contratação pública, em 
regime de Application Service Provider: -----------------------------------------------------  
a) autorizar a titulo excecional, mediante a fundamentação apresentada pelos serviços, 

a dispensa do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro (LOE 2017) em conformidade com o n.º 3 e 12.º do artigo 49.º da referida 
lei, conjugado com o n.º 1 do artigo 44.º do DL n.º 25/2017, de 3 de março, na 
redação em vigor; --------------------------------------------------------------------------  

b) adjudicar a aquisição de serviços, pelo valor de € 1.000,00, acrescido do IVA à taxa 
legal em vigor, à empresa Saphety Level - Trusted Services, S.A., com início em 
01.01.2018 e término em 31.12.2018, ficando este ato condicionado à existência de 
fundos e de cabimento no início do ano de 2018, solicitando-se, 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; -------------------------------------------------------------------  

c) dar conhecimento do procedimento à digníssima câmara Municipal.” --------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= HABITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS RENDAS DOS FOGOS 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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MUNICIPAIS PARA O ANO 2018 – INFORMAÇÃO = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vereador Victor 
Ferraz, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais de uma das 
entidades e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 
quadragésimo quarto do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 
respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE COZINHA PARA AS 
CANTINAS E BUFETTS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA, ATÉ AO 
LIMITE DE 280.000,00 EUROS, ACRESCIDO O IVA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS 
DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS 

COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este fornecimento e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------  
“Visando a abertura do concurso público referido em epígrafe, elaboraram estes 
serviços o processo para, nas condições legalmente previstas, se abrir procedimento 
com vista ao fornecimento de Equipamentos Industriais de Cozinha para as Cantinas 
Escolares do Município de Albufeira, até ao limite de 280.000,00 Euros, acrescido o 
IVA. Mais se acrescenta que, no ano de 2018 prevê-se gastar 220.000,00 Euros, 
acrescido o IVA e em 2019 prevê-se gastar os restantes 60.000,00€, acrescido o IVA. -    
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, e para os efeitos previstos nos artigos 130.º e 154.º, do mesmo diploma 
solicita-se autorização para aplicação do “Concurso Público” previsto na alínea b) do n.º 
1 do art.º 16.º do mesmo diploma. -------------------------------------------------------------  
Nos termos do Despacho do Sr. Presidente de 11/06/2014, e tendo em conta o valor 
previsto para a aquisição, a competência para a autorização da realização de tal 
despesa será da Câmara Municipal de Albufeira, por se tratar de uma despesa no 
âmbito das suas áreas de actuação municipal. -----------------------------------------------  
Junta-se, elaborado por estes serviços, o caderno de encargos, e pela Divisão de 
Contratação Pública e Gestão Patrimonial, o programa de concurso, documentos que se 
submetem à apreciação superior. -------------------------------------------------------------  

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 
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Os elementos do júri a designar, caso V. Ex.ª concorde, são os seguintes: Sónia D’ 
Azevedo, que presidirá, Sílvia Lourenço, que substituirá a presidente nas suas faltas e 
impedimentos, e Cátia Estrelo, sendo suplentes Ana Patrícia Filipe e Kátia Coelho, todas 
funcionárias da autarquia.” -------------------------------------------------------------------  
O processo continha uma informação subscrita pela senhora chefe da Divisão 
Financeira, do teor seguinte teor: ------------------------------------------------------------  
“Relativamente à informação prestada na etapa 23, mais informo que a proposta dos 
documentos previsionais 2018-2021 encontra-se a aguardar aprovação por parte da 
Assembleia Municipal, relativamente à LCPA informo que os fundos disponíveis à data 
atual são positivos, no entanto, será aferida existência, ou não, de fundos disponíveis 
no momento da realização do compromisso em 2018.” ---------------------------------------  
O processo encontrava-se instruído com o programa do concurso e com o caderno de 
encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação e nos termos da mesma, aprovar as peças do processo, determinar a 
abertura do concurso público 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. --------------------------------------------------------------------  
A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da digníssima 
assembleia municipal, dos documentos previsionais do ano de dois mil e dezoito. -----  
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz. ----------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO (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 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MOBILIÁRIO 
PARA AS ESCOLAS DO 1.º, 2.º E 3.º CICLOS, JARDINS-DE-INFÂNCIA E 

OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO 
SOCIAL – CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO DO LOTE 5 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este fornecimento e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------  
“Relativamente ao concurso acima referido, aberto por deliberação da Exma. Câmara 
Municipal de 11 de abril de 2017, cuja adjudicação teve lugar em 11 de agosto de 2017 
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às seguintes empresas: -----------------------------------------------------------------------  
- Jeromóvel, Lda - Industria e Comércio de mobiliário - Lote 1 até ao limite de 
38.000,00€, lote 7 até ao limite de 20.000,00€, perfazendo um total de 58.000,00€, 
acrescido de IVA; -----------------------------------------------------------------------------   
- Nautilus, S.A – Lote 2 até ao limite de 40.000.00€ e lote 4 até ao limite de 
10.000,00€, perfazendo um total de 50.000,00€, acrescido de IVA; ----------------------  
- Noveduc - Material Didático, Lda - Lote 3 até ao limite de 20.000,00€, acrescido de 
IVA; --------------------------------------------------------------------------------------------  
- Rui & Eduardo, Lda. - Lote 6 até ao limite de 10.000,00€, acrescido de IVA; ------------  
- WoodOne - Mobiliário S.A.- Lote 5 até ao limite de 10.000,00€, acrescido de IVA; ----  
Informa-se que o concorrente WoodOne – Mobiliário S.A. não apresentou os 
documentos de habilitação no prazo fixado no programa do procedimento, assim sendo 
sugere-se a caducidade da adjudicação em causa, conforme art.º 86.º do Código dos 
Contratos Públicos - DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------------------  
Informa-se ainda que não havendo concorrente subsequente, ficará o lote 5 deserto.” --  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação e nos termos da mesma, determinar a caducidade da adjudicação do 
lote cinco ao concorrente WoodOne – Mobiliário, S.A., conforme estabelecido no 
artigo octogésimo sexto do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  
= CANTINAS ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS SENHAS 

DE REFEIÇÃO DA ALUNA JÉSSICA MONTEIRO GONÇALVES = 
Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
“A Encarregada de Educação da aluna Jéssica Monteiro Gonçalves que frequentava a 
EB1,2,3 de Guia, solicitou através de requerimento, a restituição de 13,78€ (treze 
euros e setenta e oito cêntimos) referente ao pagamento de senhas de refeição. --------    
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------     
1. O montante em causa não irá ser utilizado, uma vez que a aluna passou a usufruir de 

escalão A; ----------------------------------------------------------------------------------  
2. O pagamento foi efetuado antes da atribuição do respectivo auxílio económico; ------  
3. A alínea hh) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes. ------------------------------------------------------------------   
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 ------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a restituição dos 13,78€ (treze 
euros e setenta e oito cêntimos) à Encarregada de Educação da aluna Jéssica Monteiro 
Gonçalves.” ------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – REPRESENTANTES DO 
MUNICÍPIO- PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
”Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
1) Consta do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº. 137/2012, "o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário"; -  
2) Nos termos do disposto no artº. 10º. nº. 1 daquele diploma legal, “a administração e 
gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos 
próprios (…); sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo preceito legal "são órgãos 
de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas os seguintes: conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho 
administrativo"; -------------------------------------------------------------------------------  
3) A composição e as competências daquele conselho geral encontram-se previstas nos 
artigos 12º. e 13º. daquele mesmo diploma legal; --------------------------------------------  
4) De acordo com o número 4 do artigo 14º. do referenciado Decreto-Lei nº. 75/2008, 
de 22 de Abril (na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº. 137/2012), “os 
representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta 
delegar tal competência nas juntas de freguesia"; ------------------------------------------  
5) Tem sido entendimento desta Autarquia, aquando da indicação dos correspondentes 
representantes, designar para aquele efeito o Vereador do Pelouro da Educação e dois 
presidentes da junta de freguesia com jurisdição sobre a área territorial a que 
respeita o Agrupamento de Escolas; ---------------------------------------------------------  
Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira designe, como representantes do 
Município de Albufeira, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Albufeira as 
Personalidades seguintes:---------------------------------------------------------------------  
• José Carlos Martins Rolo (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, com o 

pelouro da Educação); ---------------------------------------------------------------------  
• Indaleta Maria Ribeiro da Ponte Cabrita (Presidente da Junta de Freguesia de 
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Albufeira e Olhos de Água); ---------------------------------------------------------------  
• Dina Galante (Diretora de Departamento Desenvolvimento Económico e Social e 

Cultural);” ----------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
= AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE – REPRESENTANTES 

DO MUNICÍPIO- PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
”Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
1) Consta do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº. 137/2012, "o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário"; -  
2) Nos termos do disposto no artº. 10º. nº. 1 daquele diploma legal, “a administração e 
gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos 
próprios (…); sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo preceito legal "são órgãos 
de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas os seguintes: conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho 
administrativo"; -------------------------------------------------------------------------------  
3) A composição e as competências daquele conselho geral encontram-se previstas nos 
artigos 12º. e 13º. daquele mesmo diploma legal;---------------------------------------------  
4) De acordo com o número 4 do artigo 14º. do referenciado Decreto-Lei nº. 75/2008, 
de 22 de Abril (na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº. 137/2012), “os 
representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta 
delegar tal competência nas juntas de freguesia"; ------------------------------------------  
5) Tem sido entendimento desta Autarquia, aquando da indicação dos correspondentes 
representantes, designar para aquele efeito o Vereador do Pelouro da Educação e dois 
presidentes da junta de freguesia com jurisdição sobre a área territorial a que 
respeita o Agrupamento de Escolas; ---------------------------------------------------------  
Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira designe, como representantes do 
Município de Albufeira, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Albufeira 
Poente as Personalidades seguintes: ---------------------------------------------------------  
• José Carlos Martins Rolo (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, com o 

pelouro da Educação);----------------------------------------------------------------------  
• Indaleta Maria Ribeiro da Ponte Cabrita (Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água); ---------------------------------------------------------------  
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• Dinis Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia de Guia);” ------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais de uma das entidades 
requerentes e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 
quadragésimo quarto do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 
respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------  
= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA = 
Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor vice-presidente, a vinte e oito de 
novembro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo trigésimo 
terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 
propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização de transportes solicitados 
pelos Agrupamentos de Escolas Albufeira, para efetuar visitas de estudo/deslocações, 
durante os meses de janeiro e fevereiro próximos. -----------------------------------------   
A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante os meses 
suprarreferidos pelas entidades mencionadas, documento que se dá por integralmente 
transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO À BENEFICIÁRIA HALYNA FESENETS – 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 de subsídio de arrendamento à 

beneficiária Halyna Fesenets, com efeito a partir de novembro de 2017, inclusive; ---  
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; ---------------------------------------------------------------------------  
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c) Que, decorrido o prazo mencionado na alínea anterior (10 dias) sem que a candidata 
se pronuncie o subsídio é cessado.” -------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO À BENEFICIÁRIA GALINA GALKINA – 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 de subsídio de arrendamento à 

beneficiário Galina Galkina, com efeito a partir de novembro de 2017, inclusive; ------  
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) Que, decorrido o prazo mencionado na alínea anterior (10 dias) sem que a candidata 
se pronuncie o subsídio é cessado.” -------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO AO BENEFICIÁRIO ANTÓNIO JOÃO FERNANDES  

– 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 cessar a 
atribuição do subsídio de arrendamento ao beneficiário António João Fernandes, com 
efeito desde outubro 2017, inclusive.” -------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CÉLIA CATARINA DA 
SILVA MARQUES SILVA – INFORMAÇÃO = 
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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 do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------  
a) Atribuir, temporariamente, subsídio de arrendamento à candidata Célia Catarina da 

Silva Marques Silva, no valor de 175,00€ mensais, com efeito a partir do início do 
mês de novembro de 2017; ----------------------------------------------------------------  

b) Que a continuidade da atribuição do subsídio fica condicionada à apresentação, por 
parte da candidata, de prova de exclusão do apoio financeiro do estado (Porta 65) 
logo que seja divulgada pelo Instituto as lista com o resultado da candidatura que 
efetuou.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------  
a) atribuir subsídio de arrendamento à candidata Célia Catarina da Silva Marques 
Silva, no valor de cento e setenta e cinco euros mensais, com efeitos a partir do 
início do mês de novembro de dois mil e dezassete; -------------------------------------  
b) determinar que a continuidade da atribuição de subsídio fique condicionada à 
apresentação, por parte da candidata, de prova de exclusão do apoio financeiro do 
estado (Porta 65) logo que seja divulgada pelo Instituto a lista com o resultado da 
candidatura que efetuou. --------------------------------------------------------------------  
= PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES DE ALBUFEIRA  

– NÃO CONTINUIDADE DE CANDIDATURA – INFORMAÇÃO = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
= REEMBOLSOS – CERTIFICADOS DE REGISTO CRIMINAL – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas as seguintes três 
informações:-----------------------------------------------------------------------------------  
A primeira, com origem na Divisão de Educação e Ação Social, do seguinte teor: ---------   
“Nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 8.º da Lei 13/2006, de 17 de Abril, “cabe à 
entidade que organiza o transporte assegurar a presença do vigilante e a comprovação 
da sua idoneidade”. Para este efeito é necessário o Certificado do Registo Criminal da 
vigilante Zulmira Guerreiro emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Faro, 
Núcleo/Unidade/Secção de Albufeira, que se encontra em anexo. -------------------------   
Face ao exposto e no âmbito do contrato promovido pelo IEFP Emprego – Inserção, 
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solicita-se a V. Ex. a devolução do pagamento do Certificado do Registo Criminal, no 
valor de €5,00, à referida vigilante. ----------------------------------------------------------   
Nesta sequência, segue em anexo a atualização da Declaração de Idoneidade com a 
Relação de Vigilantes por percursos escolares para o Sr. Vice-Presidente assinar 
posteriormente. -------------------------------------------------------------------------------   
Segue também em anexo: ---------------------------------------------------------------------   
- Recibo do requerimento de Certificado Registo Criminal.” --------------------------------  
A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Recursos Humanos, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“Na sequência da apresentação do pedido de reembolso requerido pela Divisão de 
Educação e Ação Social referentes às despesas de obtenção do registo criminal para 
colaboradores do IEFP, cumpre-me informar, que de acordo com o esclarecimento 
prestado pela Autoridade Tributária atinente a reembolsos de despesas a 
trabalhadores do Município, estes devem ser efectuados da seguinte forma: -------------   
a. Ser consideradas como remunerações acessórias, nos termos do disposto na al. b), 
do n.º 3, do art.º 2.º do CIRS; ----------------------------------------------------------------   
b. Estar sujeitas a retenção na fonte, de acordo com o n.º 1, do art.º 99.º do CIRS; -----   
c. Constar na DMR, de acordo com a al. c)-i), do n.º 1, do art.º 199.º, do CIRS. -----------   
Neste sentido, sugere-se que em caso de autorização no pagamento do reembolso das 
aludidas despesas efectuadas o processamento seja efetuado de acordo com as 
instruções da autoridade tributária. ---------------------------------------------------------   
A competência para a decisão do reembolso requerido é da digníssima Câmara 
Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------  
A terceira, subscrita pelo senhor consultor jurídico, doutor Paulo Martins, do teor 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  
“Nada a acrescentar ao informado pela DRH, na etapa 9.” ----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações e nos 
termos das mesmas, autorizar o pagamento das despesas efetuadas pelos 
trabalhadores, de acordo com as instruções da Autoridade Tributária, pelo facto 
de se entender que os certificados em causa são do manifesto interesse municipal, 
porquanto a sua existência é condição para o exercício das funções dos 
trabalhadores, sendo esta a razão que fundamenta a presente decisão de 
pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

= REEMBOLSOS – CERTIFICADO DE REGISTO CRIMINAL – INFORMAÇÃO = 
Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas as seguintes três 
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informações:-----------------------------------------------------------------------------------  
A primeira, com origem na Divisão de Educação e Ação Social, do seguinte teor: ---------   
“Nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 8.º da Lei 13/2006, de 17 de Abril, “cabe à 
entidade que organiza o transporte assegurar a presença do vigilante e a comprovação 
da sua idoneidade”. Para este efeito é necessário o Certificado do Registo Criminal da 
vigilante Zulmira Guerreiro emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Faro, 
Núcleo/Unidade/Secção de Albufeira, que se encontra em anexo. -------------------------   
Face ao exposto e no âmbito do contrato promovido pelo IEFP Emprego – Inserção, 
solicita-se a V. Ex. a devolução do pagamento do Certificado do Registo Criminal, no 
valor de €5,00, à referida vigilante. ---------------------------------------------------------   
Nesta sequência, segue em anexo a atualização da Declaração de Idoneidade com a 
Relação de Vigilantes por percursos escolares para o Sr. Vice-Presidente assinar 
posteriormente. -------------------------------------------------------------------------------   
Segue também em anexo: ---------------------------------------------------------------------   
- Recibo do requerimento de Certificado Registo Criminal.” --------------------------------  
A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Recursos Humanos, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“Na sequência da apresentação do pedido de reembolso requerido pela Divisão de 
Educação e Ação Social referentes às despesas de obtenção do registo criminal para 
colaboradores do IEFP, cumpre-me informar, que de acordo com o esclarecimento 
prestado pela Autoridade Tributária atinente a reembolsos de despesas a 
trabalhadores do Município, estes devem ser efectuados da seguinte forma: -------------   
a. Ser consideradas como remunerações acessórias, nos termos do disposto na al. b), 
do n.º 3, do art.º 2.º do CIRS; ----------------------------------------------------------------   
b. Estar sujeitas a retenção na fonte, de acordo com o n.º 1, do art.º 99.º do CIRS; -----  
c. Constar na DMR, de acordo com a al. c)-i), do n.º 1, do art.º 199.º, do CIRS. -----------   
Neste sentido, sugere-se que em caso de autorização no pagamento do reembolso das 
aludidas despesas efectuadas o processamento seja efetuado de acordo com as 
instruções da autoridade tributária. ---------------------------------------------------------   
A competência para a decisão do reembolso requerido é da digníssima Câmara 
Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------  
A terceira, subscrita pelo senhor consultor jurídico, doutor Paulo Martins, do teor 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  
“Nada a acrescentar ao informado pela DRH, na etapa 9.” ----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações e nos 
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termos das mesmas, autorizar o pagamento da despesa efetuada pela 
trabalhadora, de acordo com as instruções da Autoridade Tributária, pelo facto 
de se entender que o certificado em causa é do manifesto interesse municipal, 
porquanto a sua existência é condição para o exercício das funções da 
trabalhadora, sendo esta a razão que fundamenta a presente decisão de 
pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

= SEM-ABRIGO – COMUNICAÇÃO DE CÉCILE MARIE BOEBAERT NUNES = 
Por Cécile Marie Boebaert Nunes, foi apresentada uma comunicação eletrónica, datada 
de vinte e um de setembro último, pela qual informa que há um sem-abrigo a dormir 
num banco da praceta Bartolomeu Dias, em Albufeira. --------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem nos 
serviços da Divisão de Educação e Ação Social, do seguinte teor: --------------------------  
“Serve a presente para informar, o Sr. Vergílio no final do mês de setembro foi 
transportado pelos Bombeiros para o Centro Hospitalar do Algarve - Faro, ficando 
internado no serviço Gastrologia. -------------------------------------------------------------   
Mediante informação transmitida pela filha Fernanda o Sr. Vergílio na semana passada 
foi transferido para a REMAR de Portimão. -------------------------------------------------   
Os Técnicos do GTSA, Ana Paula Neto, Sílvia Dias, Joana Oliveira e Isabel Barrocas, 
consideram que o Sr. Vergílio vai ter dificuldade em permanecer na instituição, pelo 
facto de ter de cumprir as regras apresentadas pela instituição.” -------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, determinar que os serviços do Departamento de 
Desenvolvimento Económico, Social e Cultural elaborem uma informação sobre a 
situação atual do munícipe em causa. ------------------------------------------------------  
 
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 25 
DE ABRIL DESDE A ROTUNDA ATÉ AO KM 19.900 DA EN 269, INCLUINDO 

ACESSO NA EN 125 EM FERREIRAS” – REVISÃO PREÇOS DEFINITVA  
– INFORMAÇÃO = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUAS 

RESIDUAIS 2011 – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO 
PARCIAL DE CAUÇÕES = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  

D – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA DESCARGA 
DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS – PRAIA DO INATEL” – AUTO DE RECEÇÃO 

PROVISÓRIA = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Antes da discussão dos três assuntos a seguir descritos, o senhor vice-presidente, 
com fundamento no facto de fazer parte do júri dos concursos, e invocando o 
previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 
Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-
se ausentado da sala. ------------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 

DO ROQUE” – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA = 
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, 
datado de treze de novembro último, pelo qual se constata que todos os trabalhos 
realizados se encontram em bom estado de execução e conservação e que o Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição foi devidamente 
executado, não tendo sido detetada a existência de deficiências na obra, razão porque 
é considerada em condições de ser recebida provisoriamente. -----------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de receção 
provisória. -------------------------------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 

DO POÇO DA ATABOEIRA” – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA = 
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, 
datado de treze de novembro último, pelo qual se constata que todos os trabalhos 
realizados se encontram em bom estado de execução e conservação e que o Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição foi devidamente 
executado, não tendo sido detetada a existência de deficiências na obra, razão porque 
é considerada em condições de ser recebida provisoriamente. -----------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de receção 
provisória. -------------------------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vice-presidente. -------------------------------------------  
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= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DA 
URBANIZAÇÃO DAS TEXUGUEIRAS” – 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 
vinte e cinco mil, novecentos e noventa e quatro euros, acrescido do IVA. ----------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a conta final da obra. -------   
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONCLUSÃO DO REFORÇO 
ESTRUTURAL DO TÚNEL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RIBEIRA DE ALBUFEIRA  

– ABERTURA DO PROCEDIMENTO – DESPACHO = 
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente em vinte e um de novembro corrente, através do qual determinou 
manifestar concordância com o sugerido na informação dos serviços, designadamente 
com o conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovar a abertura do 
procedimento e solicitar, 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 proceder à designação dos 
elementos componentes do júri. --------------------------------------------------------------   
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão da Águas e Saneamento, foi 
apresentada uma informação, datada de catorze de setembro de dois mil e dezassete, 
do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------   
“Com o objectivo de concluir o reforço estrutural de parte do túnel de águas pluviais e 
limpeza de um troço do leito da Ribeira de Albufeira, sugere-se que seja aberto 
procedimento por ajuste direto com convite a três entidades. -----------------------------  
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 148.479,39 €, 
mais IVA, à taxa legal em vigor, e está contemplado no Orçamento para o ano 2017, 
com o código de classificação orçamental 0404/07010402, Projeto GOP 02 008 
2015/61. ---------------------------------------------------------------------------------------   
Prevê-se que a verba seja totalmente gasta no decorrer de 2017. -------------------------  
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 
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29 de Janeiro, a decisão de contratar e a escolha do procedimento, respectivamente, 
cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. -------------------------------------  
Nos termos do n.º 1 do art.º 36.º, em articulação com o art.º 38.º, ambos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual, a decisão de contratar e a escolha do procedimento, respetivamente, 
cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. Tendo em consideração o valor 
indicado, a decisão para autorizar a despesa, é da competência do Sra. Vereadora Ana 
Vidigal, delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 11 de Junho de 2014, 
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 1 do art.º 18.º, do 
Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho. ----------------------------------------------------------   
Tendo ainda em consideração o valor previsto, poderá recorrer-se, nos termos da 
alínea a) do artigo 19.º do Decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, ao procedimento 
por ajuste direto, sugerindo-se que sejam convidadas a apresentar propostas, as 
seguintes entidades: --------------------------------------------------------------------------  
- Paviwater, Lda. ------------------------------------------------------------------------------  
- Convirsul, SA. --------------------------------------------------------------------------------  
- Construções J.J.R. & Filhos, S.A.” ----------------------------------------------------------  
Também relacionada com este assunto e subscrita pelo senhor diretor do 
Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos, foi apresentada uma 
informação do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------   
“Remeto à consideração superior a aprovação da despesa de 148.479,39€ mais IVA 
relativa ao procedimento em epígrafe bem como aprovação das peças de concurso 
anexas na presente etapa. Sugere-se a seguinte constituição de júri: Presidente – Eng.º 
Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo 1.º Vogal efetivo – Eng.º Mário Viegas 2.º Vogal 
efetivo – Eng.º Bruno Mateus Diniz, 1.º Vogal suplente – Eng.ª Ana Paula Claro 2.º Vogal 
suplente – Encarregado Geral Armindo Oliveira.” -------------------------------------------  
Estas informações faziam-se acompanhar do convite, do caderno de encargos e do 
plano de segurança e saúde, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DA 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA PRAÇA DOS 

PESCADORES E INFRAESTRUTURAS ASSOCIADAS – RELATÓRIO FINAL E 
ADJUDICAÇÃO = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 



5 de dezembro de 2017  

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 
de “Execução da Estação Elevatória da Praça dos Pescadores e infraestruturas 
associadas”, aberta por deliberação da Exma. Câmara Municipal datada de 5 de 
Setembro de 2017, seja adjudicada à empresa HIDRALGAR – EQUIPAMENTOS 
ELECTROMECANICOS, S.A. pelo valor de 934.730,98€, prazo de execução de 8 
meses, nas condições da sua Proposta e Caderno de Encargos.” ----------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório, adjudicar a 
Empreitada de Execução da Estação Elevatória da Praça dos Pescadores e 
Infraestruturas Associadas”, à empresa Hidralgar – Equipamentos 
Electromecânicos, S.A., pelo valor de novecentos e trinta e quatro mil, setecentos 
e trinta euros e noventa e oito cêntimos, acrescido de IVA. ---------------------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, 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 ausentado 
da sala. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO (ARTIGOS 
16.º, 19.º, 130.º A 154.º, E 343.º A 406.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS 

PÚBLICOS) - “EMPREITADA PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE ALBUFEIRA”  

- ERROS E OMISSÕES – RELATÓRIO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pelo júri do procedimento, foi apresentado 
um relatório do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  
“O presente relatório refere-se aos erros e omissões do “CONCURSO PÚBLICO 
(ARTIGOS 16.º, 19.º, 130.º A 154.º, E 343.º A 406.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS 
PÚBLICOS) – “EMPREITADA PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE ALBUFEIRA”, na sequência das 
listas recebidas, pela plataforma eletrónica Saphety, dentro do quinto sexto do prazo 
fixado para a receção de propostas. ---------------------------------------------------------  
O citado prazo decorre de 16 de outubro de 2017 a 5 de novembro de 2017, tendo o 
mesmo sido suspenso, em 2 de novembro de 2017, devido à receção de listas de erros e 
omissões de interessados. --------------------------------------------------------------------  
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O valor base do concurso é 750.000,00 €, a acrescer o IVA. ------------------------------  
1. Documentos de Erros e Omissões recebidos ---------------------------------------------  
Apresentaram documentos as seguintes empresas, pela ordem cronológica que 
seguidamente se indica: -----------------------------------------------------------------------  
• CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.; -----------------  
• FomentEfficiency Energy Services, S.A.; ------------------------------------------------  
• FERROVIAL SERVIÇOS, S.A.. ------------------------------------------------------------  
2. Informação sobre os Erros e Omissões detetados --------------------------------------  
2.1. CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A. -----------------  
1. Na alínea f) do ponto 4.1 (Características Do Equipamento A Fornecer – Luminária), 

é citado que poderá ser solicitada a apresentação do ensaio segundo a norma EN 
60598, secção 3.6.5. Apesar de não ser exigência imediata, caso surja alguma dúvida 
sobre a qualidade do material proposto em fase de análise das propostas, o júri 
poderá exigir a apresentação do ensaio, sendo que a sua falta, nesse caso, 
constituirá motivo de exclusão da proposta. Deste modo, se o relatório de ensaio 
estiver disponível no imediato, é de todo conveniente que a proposta venha 
acompanhada com o mesmo; ---------------------------------------------------------------  

2. Na alínea u) do ponto 4.1 (Características Do Equipamento A Fornecer – Luminária), 
não é definido qual o tipo de sistema para proteção térmica da luminária caso a 
mesma seja ligada durante o dia. Deve ser utilizado o sistema de sensor térmico 
com driver compatível; --------------------------------------------------------------------  

3. No ponto 4.2 (Características Do Equipamento A Fornecer – Luminária), é citado o 
ponto 12 da norma do Distribuidor ref.ª DNT-C71-411/N. Esclarece-se que foi 
utilizada, por ser a que estava disponível na data de elaboração da Memória 
Descritiva e Justificativa, a versão de janeiro de 2017 daquela norma. Assim, na 
Memória Descritiva e Justificativa onde se lê “Será considerada a Norma do 
Distribuidor ref.ª DNT-C71-411/N, ponto 12” deve ler-se “Será considerada a 
Norma do Distribuidor ref.ª DNT-C71-411/N:setembro 2017, edição 2, ponto 4.3”; --  

4. Ainda relativamente ao mesmo número da Memória Descritiva e Justificativa, 
nomeadamente quanto o número 4.3.1 da norma do Distribuidor citada no ponto 
anterior, considera-se que as modificações das luminárias nas quais será instalado o 
novo kit retrofitting, deve ser executada obrigatoriamente por um fabricante de 
luminárias/kits, e não necessariamente pelo que fabricou a luminária existente. O 
fabricante que efetuará a alteração de cada luminária tipo lanterna será por norma 
o mesmo, ou um dos mesmos, que fornece(m) as luminárias objeto do presente 
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procedimento, dando garantia do material e trabalho efetuado, pelo prazo da 
garantia voluntária proposto globalmente, nos termos do número 7 da Memória 
Descritiva e Justificativa. Salvaguardam-se naturalmente casos pontuais em que o 
material existente está demasiado degradado, sendo a garantia nesse caso aplicável 
apenas ao bloco ótico; ---------------------------------------------------------------------  

5. Deve ser considerada a necessidade de substituir o vidro difusor ao qual o refletor 
esteja selado. Deste modo garante-se o IP após a intervenção. Esta ação está 
inserida, no ponto 4.2 da Memória Descritiva e Justificativa, como fazendo parte da 
adaptação necessária de uma luminária existente à tecnologia LED. Para o efeito, 
sendo os concorrentes responsáveis pela solução apresentada nas propostas, é 
recomendável uma visita ao local para dissuadir qualquer dúvida. -----------------------  

2.2. FomentEfficiency Energy Services, S.A. ------------------------------------------------  
1. Os preços unitários e totais devem ser indicados até às duas casas decimais, ou 

seja, à centésima parte de euro (cêntimo); -----------------------------------------------  
2. Não se considera necessário atribuir uma percentagem de ponderação aos fatores 

do critério Técnico, tendo em conta que o mesmo é obtido diretamente pela soma 
dos pontos de cada item. A título de exemplo: se a garantia de uma proposta for 12 
anos, a luminária viária menos eficiente tiver 116 Lm/W, e a luminária tipo jardim 
menos eficiente tiver 113 Lm/W, “T” valerá: T = 1,5 + 2 + 2,5 = 6 pontos. --------------  

2.3. FERROVIAL SERVIÇOS, S.A. -----------------------------------------------------------  
1. A garantia voluntária mínima a prestar pelos proponentes é 10 anos. Os 

concorrentes podem apresentar uma garantia maior, valorizando dessa forma a 
proposta. Caso uma luminária avarie a meio do período a mesma é substituída, pelo 
que a garantia da nova termina em simultâneo com todas as outras luminárias. Caso 
essa situação ocorra a menos de dois anos do término da garantia, a garantia da nova 
luminária terminará findos os dois anos obrigatórios, após a garantia global. Tal 
situação está prevista no ponto 7.10 da Memória Descritiva e Justificativa; ----------  

2. A responsabilidade da garantia é obrigação do adjudicatário, seja ele um 
empreiteiro qualificado, ou um agrupamento de empresas, ou outros modelos legais. 
No último caso todas as empresas são co-responsáveis, nos termos da sua formação; -   

3. O prazo de garantia de outros materiais necessários ao cumprimento do Mapa de 
Trabalhos é o previsto no artigo 397.º do CCP; ------------------------------------------  

4. No ponto 7.2. da Memória Descritiva e Justificativa está definido que a 
substituição de equipamentos, nomeadamente no caso de luminárias, é efetuada de 
imediato. Corrige-se o termo “imediato”, passando o citado ponto 7.2. a ler-se: -------  
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 “7.2. Caso alguma luminária deixe de funcionar, ou qualquer dos componentes que a 
compõem, durante o período de garantia, o adjudicatário substitui a luminária (e não 
os seus componentes) no prazo de 2 semanas, na sequência de comunicação por 
escrito do Município (email, ou outro), ao adjudicatário a participar a existência de 
luminária(s) em avaria. Se eventualmente não for possível ao adjudicatário a 
substituição com material igual ao existente, o adjudicatário substitui 
provisoriamente por material luminotecnicamente equivalente, e no prazo de 6 
semanas substitui definitivamente pela luminária igual ao existente. -------------------  

 Caso eventualmente, após análise em laboratório, ou por outra via, se venha a 
suspeitar, ou mesmo concluir, que a causa da avaria deveu-se a influência elétrica 
externa, por exemplo, sobretensão, harmónicas na onda, ou qualquer outra anomalia 
mesmo que não-elétrica, às exceção do exposto nos números 7.13 e 7.14, a questão 
será tratada entre o adjudicatário e o Distribuidor de energia elétrica, ou 
equiparado, que opere no Concelho de Albufeira;”; ---------------------------------------  

5. Relativamente à questão do término da garantia prestada pelo adjudicatário, a 
resposta consta no número 1 acima, ou seja, caso uma avaria ocorra a menos de dois 
anos do término da garantia, a garantia da nova luminária terminará findos os dois 
anos obrigatórios, após a garantia global. Tal situação está prevista no ponto 7.10 da 
Memória Descritiva e Justificativa. ------------------------------------------------------   

 Para efeito de liberação de caução é tido em conta o prazo de garantia voluntária 
apresentada pelo concorrente. ------------------------------------------------------------  

 Por exemplo: O adjudicatário contrata com o Município 12 anos de garantia. Ao ano 
11 uma luminária avaria e é substituída pelo empreiteiro. A garantia de todas as 
luminárias termina no ano 12, podendo a receção definitiva efetuar-se e a caução 
ser liberada após esse ano. A garantia daquela que foi instalada a um ano dos 12 
ficará com mais um ano de garantia obrigatória por lei, exclusivamente afeta ao 
material. ------------------------------------------------------------------------------------  

 A forma como o Município obriga ao cumprimento das suas obrigações é assegurada 
por comunicação escrita, na sequência de deteção de alguma anomalia, acionando a 
caução (seja ela do depósito em dinheiro, títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, 
ou mediante garantia bancária ou seguro-caução), conforme previsto no artigo 17.º 
do Programa de Concurso e no CCP; -------------------------------------------------------  

6. A participação da avaria é efetuada pelo Município ao adjudicatário, do modo 
descrito no ponto 4. do presente documento (o qual atualiza o ponto 7.2. da Memória 
Descritiva e Justificativa). Considera-se que existe uma avaria no caso de uma 
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luminária (ou kit retrofitting), deixar de emitir luz, e tendo entretanto a empresa 
Distribuidora já confirmado que há tensão à entrada da luminária. Em situações 
controversas, a confirmar-se que não houve falha do Município, deverá o 
adjudicatário imputar custas ao Distribuidor.” -------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do relatório 
do júri, dar provimento aos erros e omissões apresentados nos precisos termos do 
mesmo e determinar a colocação do respetivo documento para consulta dos 
concorrentes. ---------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado determinar que o prazo para apresentação de propostas seja 
prorrogado por período igual ao da suspensão e manutenção desta até ao momento 
da comunicação da decisão da câmara municipal relativamente às listas de erros e 
omissões apresentadas. ----------------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 
sala. --------------------------------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

RECONHECIMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DO TÚNEL DE DESVIO DE 
CAUDAIS ENTRE A RIBEIRA DE ALBUFEIRA, JUNTO À E.M 395 E O PORTO 
DE ABRIGO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um despacho proferido 
pelo senhor presidente da câmara, em vinte e um de novembro último, do seguinte teor: -   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. O presente procedimento foi aberto por deliberações da Câmara Municipal tomadas 

em reuniões de onze e de vinte e seis de abril de 2017; ---------------------------------  
2. Foi o anúncio do procedimento publicitado no Diário da República em 04/05/2017 e 

no JOUE em 06/05/2017; -----------------------------------------------------------------  
3. A minuta do contrato foi aprovada por deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Albufeira em reunião de 23/10/2017, documento que contempla a totalidade do 
encargo do contrato, no valor de € 243.970,50, para o ano de 2017, com um prazo 
de execução de 60 dias; -------------------------------------------------------------------  

4. Atendendo a que o contrato não foi celebrado no mês de outubro, torna-se 
necessário, de imediato, aprovar e fazer constar a nova repartição de encargos na 
minuta do contrato, de acordo com a informação técnica do DISU, de 10/11/2017, 
contida na etapa 46 do SGDCMA/2017/15195: …“sugere-se a seguinte repartição de 
encargos: 2017 – 50.000,00€ + iva 2018 – restante.”; -----------------------------------  

5. A DGF/DF informa, em 15/11/2017, na etapa 49 do referido SGD, o seguinte: “Está 
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a ser considerado no esboço da proposta dos documentos previsionais para 2018-
2021, que se prevê que seja agendado para a próxima reunião de câmara, a realizar 
no dia 21/11/2017, a inscrição da PPI 2016/172 - Construção do túnel de desvio de 
caudal de montante da ribeira de Albufeira – ação 5 - 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, com o montante em 
financiamento definido de € 243.971,00 para 2018”; ------------------------------------  

6. Foram, na presente data, aprovadas as propostas das Grandes Opções do Plano 
2018-2021 e do Orçamento da Câmara Municipal de Albufeira para o ano 2018, e 
remetidos os mesmos documentos à Assembleia Municipal para apreciação no âmbito 
das respetivas competências; -------------------------------------------------------------  

7. A reunião ordinária do executivo se realizará no próximo dia 5 de dezembro de 
2017; ---------------------------------------------------------------------------------------  

8. Considerando o prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da 
Câmara Municipal (número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro), de, pelo menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostra possível 
que, em tempo útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre 
este assunto; -------------------------------------------------------------------------------  

9. Estão, assim, reunidas as condições exigidas pelo número 3 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o solicitado com 
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 
reunião seguinte, sob pena de anulabilidade. ---------------------------------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  
• Aprovar e fazer constar na minuta do contrato aprovada por deliberação da Câmara 

Municipal de Albufeira, tomada em reunião de 23/10/2017, a seguinte repartição de 
encargos: 2017 - € 61.500,00; 2018 - € 182.470,50; ------------------------------------   

• Solicitar, para efeitos de evolução do processo, a necessária autorização por parte 
da digníssima Assembleia Municipal, da repartição de encargos antes referida, nos 
termos previstos no art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro da Assembleia 
Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------   

• O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada 
(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 
próxima reunião do executivo municipal.” -------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 
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CONTROLO ANALÍTICO CONTÍNUO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALBUFEIRA - 2018 – 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO – DESPACHO = 
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor vice-
presidente em vinte e quatro de novembro corrente, através do qual determinou 
manifestar concordância com o sugerido na informação dos serviços, designadamente 
com o conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovar a abertura do 
procedimento e solicitar, 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 proceder à designação dos 
elementos componentes do júri. --------------------------------------------------------------   
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão da Águas e Saneamento, foi 
apresentada uma informação do seguinte teor: ----------------------------------------------   
“Pretende-se com este procedimento dar cumprimento ao decreto-lei n.º 306/2007 de 
27 de Agosto que estabelece o regime da qualidade da água para consumo humano, 
garantido assim a qualidade do sistema de abastecimento de água para consumo humano 
no concelho de Albufeira, de acordo com o Programa de Controlo de Qualidade previsto 
para o ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------  
Visando a abertura do procedimento referido em epígrafe, foram elaboradas as peças 
do processo constituídas pelo Programa de Concurso e pelo Caderno de Encargos, as 
quais se submetem à apreciação superior. ---------------------------------------------------  
Cumpre informar que o preço base fixado no Caderno de Encargos é de 9.000,00 €, 
mais IVA, à taxa legal em vigor, e está contemplado no Orçamento para o ano 2017, 
com o código de classificação orçamental 0404/020220, bem como nas Atividades Mais 
Relevantes proj. 02 009 2017/5089. A verba será totalmente gasta no decorrer do ano 
de 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 do Sr. Vice-
Presidente da Câmara, delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 24 de 
Outubro de 2017, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 1 do 
art.º 18.º, do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho. -------------------------------------------  
Tendo ainda em consideração o valor previsto, recorrer-se-á, nos termos das 
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disposições da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de 
Janeiro, ao procedimento por concurso público.” --------------------------------------------  
Também relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão da 
Águas e Saneamento, em regime de substituição, foi apresentada uma informação do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Remeto à consideração superior a aprovação da despesa para o concurso em epígrafe, 
bem como aprovação das peças de concurso anexas na presente etapa. Sugere-se a 
seguinte constituição de júri: Presidente – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo 1.º 
Vogal efetivo – Eng.º Mário Viegas 2.º Vogal efetivo – Eng.º Bruno Diniz 1.º Vogal 
suplente – Eng.ª Ana Paula Claro 2.º Vogal suplente – Encarregado Geral da DAS 
Armindo Oliveira.” ----------------------------------------------------------------------------  
Estas informações faziam-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. -------------------------------------------------------------------  
Antes da discussão deste assunto, o senhor vereador Rogério Neto, com 
fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na 
alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 
Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 
da sala.----------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DAS MARCAS 

FORD E LAND ROVER, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E 
MANUTENÇÃO, ATÉ AO LIMITE DE 40.000 € + IVA – PROJETO DE DECISÃO 

DE ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado o projeto de decisão de adjudicação, que 
se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião e que conclui referindo: ---------------------  
“Pelo exposto, sugere-se a adjudicação do fornecimento de peças e acessórios para 
viaturas da marca Ford e Land Rover, incluindo serviços de reparação e manutenção, 
até ao limite de 40.000,00€ + IVA, ao concorrente FIAAL – Fomento Industrial e 
Agrícola do Algarve, Lda, de acordo com os preços para a mão de obra, acrescidos de 
IVA, e desconto a aplicar nas peças, apresentados na sua proposta: -----------------------  
1. Preço Hora da mão de obra (com desconto) ----------------------------------------------  
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 Mão de obra Mecânica/Electricidade para viaturas FORD------------44,00€/hora; ----  
 Mão de obra Mecânica/Electricidade para viaturas Land Rover------48,00€/hora; ----  
 Mão de obra de Bate Chapas e Pintura para viaturas FORD----------45,50€/hora; ----   
 Mão de obra de Bate Chapas e Pintura para viaturas Land Rover----48,00€/hora; -----  
2. Taxas de desconto para peças e acessórios ----------------------------------------------  
 Desconto de 10%; --------------------------------------------------------------------------  
O concorrente deverá apresentar os documentos de habilitação indicados nas alíneas a) 
a d) do ponto 8. do Convite. -------------------------------------------------------------------  
Nos termos do n.º 2 do artigo 125.º do CCP, na sua atual redação, não há lugar à fase de 
audiência prévia. -------------------------------------------------------------------------------  
Deverá ser celebrado contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94.º do CCP, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.” ---------------------------------  
O processo encontrava-se instruído com a minuta do contrato, que se dá por 
integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do Projeto 
de Decisão de Adjudicação: -----------------------------------------------------------------   
a) adjudicar o Fornecimento de Peças e Acessórios para Viaturas das Marcas Ford 
e Land Rover, incluindo Serviços de Reparação e Manutenção, até ao limite de 
quarenta mil € + IVA à empresa FIAAL – Fomento Industrial e Agrícola do 
Algarve, Limitada;----------------------------------------------------------------------------   
b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= CAMINHOS – NATUREZA DE UM CAMINHO SITO NOS CERROS ALTOS  
– FREGUESIA DE FERREIRAS – RUI MANUEL OLIVEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   
“O requerente solicitou no dia 17/08/2016, através da distribuição em assunto a 
limpeza e pavimentação do caminho assinalado por si na planta que se encontra em 
anexo. O caminho fica situado nos Cerros Altos – Freguesia das Ferreiras. ---------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1) Na sequência do pedido, foram levantadas dúvidas a partir da leitura das plantas 

cadastrais do local, sobre a natureza do referido “caminho” uma vez que o mesmo 
não possui topónimo nem se encontra declarada a sua natureza; ------------------------  

2) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 
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necessários para o enquadramento jurídico da natureza do “caminho” em causa, de 
acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa 5 da 
distribuição em assunto;-------------------------------------------------------------------  

3) O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte:-- 
Tendo em consideração o teor da ficha esquemática anexa à etapa n.º 5, 
nomeadamente na parte "B - Verificação no local", e seguindo de perto os critérios 
definidos no Assento proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça do ano de 1989, 
em anexo a esta etapa, afigura-se-nos que os elementos de facto ali descritos 
indiciam que o caminho em análise poderá deter natureza pública. ----------------------   

4) Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a 
natureza do caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido ou seja 
considerar que o caminho possui natureza pública.” --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
= CAMINHOS – NATUREZA DE UM CAMINHO INTITULADO COMO BECO DA 

CAVEIRA (TROÇO 1) – JOSÉ PEREIRA ALVES – PROPOSTA = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
= CAMINHOS – NATUREZA DE UM CAMINHO INTITULADO COMO BECO DA 

CAVEIRA (TROÇO 2) – JOSÉ PEREIRA ALVES – PROPOSTA = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – POLICITY SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E 

URBANIZAÇÕES, LIMITADA – REQUERIMENTO = 
Pela empresa Policity Sociedade de Construção e Urbanizações, Limitada, foi 
apresentado um requerimento, datado de dezassete de novembro último, pelo qual 
solicita a emissão de licença especial de ruído para a realização de obras de construção 
civil, no Lote três da Rua Leonardo Coimbra, Vale Pedras, nos dias dois, nove e 
dezasseis de dezembro corrente, entre as oito horas e as dezoito 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 Policity 
Sociedade de Construção e Urbanizações, Lda, cumpre informar o seguinte: -------------  
- pretende o requerente a realização de obra de construção civil no Lote 3 da Rua 
Leonardo Coimbra, em vale Pedras, nos dias 2, 9 e 16 de dezembro (sábados), das 
08:00h às 18:00h; -----------------------------------------------------------------------------  
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- de acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 15.º do RGR, a licença especial de 
ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias úteis 
relativamente à data de início da atividade, situação que não se verifica para o primeiro 
dia para o qual é requerida a emissão da LER (requerimento efetuado no dia 17 de 
novembro); -------------------------------------------------------------------------------------  
- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 
referida, que a obra possui licença 53/CP/2016; que o equipamento mais ruidoso a 
utilizar será um martelo elétrico; preconizando como medida minimizadora de ruído “a 
ausência de trabalhos com martelos demolidores”; justificando ainda o pedido para a 
realização da atividade ruidosa temporária naquela data e horário, através da seguinte 
fundamentação “Para efeitos de organização dos trabalhos”.-------------------------------  
- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 
proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 
nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  
- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença 
Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---------------------------------------  
- considera-se que o motivo invocado apenas está relacionado com o prazo de execução 
da obra, pelo que se remete à consideração superior o deferimento do requerido; -------  
- em caso de deferimento, de acordo com o estabelecido no ponto 3 do artigo 17.º do 
Regulamento Municipal de Ruído Ambiental, a licença só poderá ser emitida das 10h às 
17h; --------------------------------------------------------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa de 40€/h (sábados e feriados das 07h às 20h) nos termos do ponto 11.1.1 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.” ---------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido nos precisos termos da informação dos serviços. ----  
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – POLICITY SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E 

URBANIZAÇÕES, LIMITADA – REQUERIMENTO = 
Pela empresa Policity Sociedade de Construção e Urbanizações, Limitada, foi 
apresentado um requerimento, datado de dezassete de novembro último, pelo qual 
solicita a emissão de licença especial de ruído para a realização de obras de construção 



  
 
 

 __________________________ 
 

 

5 de dezembro de 2017  

Câmara Municipal de Albufeira 

civil, no Lote cinco da Rua Joaquim Magalhães, Correeira, nos dias dois, nove e 
dezasseis de dezembro corrente, entre as oito horas e as dezoito 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 Policity 
Sociedade de Construção e Urbanizações, Lda, cumpre informar o seguinte: -------------  
- pretende o requerente a realização de obra de construção civil no Lote 5 da Rua 
Joaquim Magalhães, na Correeira, nos dias 2, 9 e 16 de dezembro (sábados), das 
08:00h às 18:00h; -----------------------------------------------------------------------------  
- de acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 15.º do RGR, a licença especial de 
ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias úteis 
relativamente à data de início da atividade, situação que não se verifica para o primeiro 
dia para o qual é requerida a emissão da LER (requerimento efetuado no dia 17 de 
novembro); -------------------------------------------------------------------------------------  
- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 
referida, que a obra possui licença 53/CP/2016; que o equipamento mais ruidoso a 
utilizar será um martelo elétrico; preconizando como medida minimizadora de ruído “a 
ausência de trabalhos com martelos demolidores”; justificando ainda o pedido para a 
realização da atividade ruidosa temporária naquela data e horário, através da seguinte 
fundamentação “Para efeitos de organização dos trabalhos”. ------------------------------  
- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 
proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 
nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  
- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença 
Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---------------------------------------  
- considera-se que o motivo invocado apenas está relacionado com o prazo de execução 
da obra, pelo que se remete à consideração superior o deferimento do requerido; -------  
- em caso de deferimento, de acordo com o estabelecido no ponto 3 do artigo 17.º do 
Regulamento Municipal de Ruído Ambiental, a licença só poderá ser emitida das 10h às 
17h; --------------------------------------------------------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa de 40€/h (sábados e feriados das 07h às 20h) nos termos do ponto 11.1.1 da 
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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.” ---------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido nos precisos termos da informação dos serviços. ----  

= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE CRISTINA MARIA 
MARTINS DO PILAR = 

De Cristina Maria Martins do Pilar foi apresentado um requerimento, datado de dez de 
novembro último, pelo qual solicita a instalação de um contador de rega num terreno na 
Patã de Cima. ----------------------------------------------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
de Águas e Saneamento, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------  
“No caso em apreço, como se referiu em 1: --------------------------------------------------  
- inexiste no local qualquer sistema de rega automatizado, no entanto, os mesmos não 
poderiam entrar em funcionamento sem abastecimento de água. ---------------------------  
- existe no local uma construção pelo que se considera que não se verifica o requisito 
da alínea c). ------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto sugere-se: -------------------------------------------------------------------  
- que se indefira a pretensão; ----------------------------------------------------------------  
- que seja dado conhecimento à Fiscalização Municipal.” ------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, manifestar 
a intenção de indeferir o pedido. -----------------------------------------------------------   
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. -------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado dar conhecimento do teor da presente deliberação ao Serviço 
de Fiscalização Municipal. -------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE SÉRGIO DO NASCIMENTO 

ALVES = 
De Sérgio do Nascimento Alves foi apresentado um requerimento, datado de vinte e 
dois de setembro último, pelo qual solicita a instalação de um contador de rega num 
terreno em Vale Verde, Freguesia da Guia. --------------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
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de Águas e Saneamento, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------  
“No caso em apreço, como se referiu em 1: --------------------------------------------------  
- inexiste no local qualquer sistema de rega automatizado, no entanto, os mesmos não 
poderiam entrar em funcionamento sem abastecimento de água. ---------------------------  
- existe no local construções pelo que se considera que não se verifica o requisito da 
alínea c). ---------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto sugere-se: -------------------------------------------------------------------  
- que se indefira a pretensão; ----------------------------------------------------------------  
- que seja dado conhecimento à Fiscalização Municipal.” ------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, manifestar 
a intenção de indeferir o pedido. ----------------------------------------------------------  
Assim, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo 
vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é 
concedido ao requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se 
lhe oferecer sobre o assunto. --------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado dar conhecimento do teor da presente deliberação ao Serviço 
de Fiscalização Municipal. -------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE MARIA LÚCIA MARREIROS 

RODRIGUES DE SOUSA = 
De Maria Lúcia Marreiros Rodrigues de Sousa, foi apresentado um pedido, datado de 
seis de setembro último, pelo qual solicita instalação de um contador para 
abastecimento de água para rega de um terreno, sito na Patã de Baixo. -------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
de Águas e Saneamento, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 
o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------   
”Face ao exposto a pretensão poderá ser definida a título provisório, por período que 
se considere adequado e se sugere se fixe em dois meses, contados da data de 
colocação do contador, findo o qual; ---------------------------------------------------------  
a) - A pretensão será deferida, caso se verifique que estão cumpridas as condições 

impostas; -----------------------------------------------------------------------------------  
b) - Se procederá, de imediato ao corte de abastecimento de água e retirada do 

contador, caso se verifique que as condições impostas não foram cumpridas, ou que 
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foi conferido ao abastecimento de água um uso diferente daquele para que o mesmo 
foi requerido, valendo, nesse caso, o deferimento provisório como aviso de corte. ----  

Mais se sugere que se notifique o requerente de que,---------------------------------------  
1. Terá o prazo de um mês para celebração de contrato contado da data de receção da 

respectiva notificação, sob pena de caducidade da deliberação camararia; ------------  
2. A qualquer momento, poderá ser suspenso o fornecimento, caso os serviços 

verifiquem que o mesmo põe em causa o normal abastecimento de água para consumo 
humano na zona em questão; ---------------------------------------------------------------  

No que respeita a aplicação do tarifário a utilização de água para rega deve considerar-
se como não doméstica e não originar a aplicação de tarifas de saneamento de águas 
residuais ou de resíduos urbanos.” -----------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------   
a) deferir a pretensão a título provisório por um período de dois meses, contados 
da data de colocação do contador, findo o qual a pretensão será deferida caso se 
verifique que estão cumpridas as condições impostas, nomeadamente a instalação 
efetiva de um sistema de rega; ------------------------------------------------------------   
b) proceder ao corte do abastecimento de água e retirada do contador, caso se 
verifique que as condições impostas não foram cumpridas, ou que foi conferido ao 
abastecimento de água um uso diferente daquele para que o mesmo foi requerido, 
valendo, nesse caso, o deferimento provisório como aviso de corte; -------------------   
c) mandar notificar a requerente que terá o prazo de um mês para celebração de 
contrato contado da data de receção da respetiva notificação, sob pena de 
caducidade da deliberação camarária; -----------------------------------------------------   
d) mandar notificar a requerente de que a qualquer momento poderá ser suspenso 
o fornecimento, caso os serviços verifiquem que o mesmo põe em causa o normal 
abastecimento de água para consumo humano na zona em questão; --------------------   
e) atribuir a este fornecimento a tarifa de rega, de acordo com o ponto número 
quatro do artigo octogésimo sexto do Regulamento Municipal de Abastecimento de 
Água do Município de Albufeira. ------------------------------------------------------------  
= REEMBOLSOS – DESPESA EFETUADA POR TRABALHADOR DA CATEGORIA DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL – MOTORISTA – JOÃO MANUEL DUARTE VIEIRA 

– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Ambiente, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes, em regime de substituição, foi apresentada uma 
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informação do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
No termos do Decreto-Lei n.º 126/2009 de 27 de Maio para o exercício da profissão 
de motorista de determinados veículos pesados de transporte rodoviário de 
mercadorias, para além da carta de condução, é obrigatória a carta de qualificação 
(CQM), a qual é emitida mediante a apresentação do certificado de aptidão para 
motorista (CAM). ------------------------------------------------------------------------------  
As condições necessárias para a obtenção do CAM são as seguintes: ----------------------  
• Se o motorista tiver obtido a sua carta de condução após 9 de Setembro de 2008 

(de autocarro) ou 9 de Setembro de 2009 (de veículos de mercadorias), o CAM é 
obtido na hora e no local de um exame, após a sua conclusão com sucesso. Para este 
exame é obrigatória a frequência de curso de formação inicial, com aproveitamento; -  

• Se o motorista tiver obtido a sua carta de condução antes de 9 de Setembro de 
2008 (de autocarro) ou de 9 de Setembro de 2009 (de veículos de mercadorias) o 
CAM é obtido mediante formação contínua, com aproveitamento. ----------------------  

O CAM e a CQM têm a validade de cinco anos, renovável. ----------------------------------  
A formação contínua é obrigatória de 5 em 5 anos. -----------------------------------------  
Na posse do CAM, o seu titular deve solicitar a emissão da CQM. -------------------------  
Os documentos são entregues nos Serviços Regionais do IMT mediante o pagamento da 
taxa de 55,00€. -------------------------------------------------------------------------------  
Assim sendo, nos termos da legislação anteriormente referida, tem esta Edilidade, 
mediante a contratação de entidades formadoras reconhecidas pelo IMT, 
proporcionado aos respetivos motoristas de veículos pesados de mercadorias, a 
formação para renovação do CAM. -----------------------------------------------------------  
Após a realização da formação facultada por esta Edilidade, o funcionário João Manuel 
Duarte Vieira (motorista da presente unidade orgânica) procedeu, no presente ano 
2017, à renovação do cartão tacográfico de condutor, tendo as inerentes despesas 
(cujos comprovativos se anexam) sido de 55,00€ pago ao IMT. ----------------------------  
O funcionário pede o reembolso dos valores por si despendidos (anteriormente 
descriminado), por se tratar de despesa exclusivamente inerentes às funções 
desempenhadas nesta Edilidade. -------------------------------------------------------------  
Na distribuição n.º SGDCMA/2016/21736 foi emitido o seguinte parecer sobre as 
presentes despesas: --------------------------------------------------------------------------  
“Após a análise de outras distribuições existentes referentes a este tipo de situação, 
foi-me transmitido que os documentos emitidos não são emitidos em nome do Município 
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mas sim de terceiro, logo: --------------------------------------------------------------------     
• A fatura/documento equivalente será passada em nome e NIF de terceiro; -----------  
• Não se trata de uma despesa do Município mas de uma outra entidade, motivo pelo 

qual não deve constar na conta corrente do Município, podendo causar divergências 
no âmbito da circularização de saldos efetuada pelo Revisor Oficial de Contas. -------  

Salvo melhor entendimento, com base no documento que será emitido, considero que 
não estão reunidas as condições para o pagamento da despesa em causa, o programa 
informático não permite o lançamento de documentos em nome de terceiros. -------------  
Ainda assim, caso a intensão para a realização do referido pagamento se mantenha 
deverá ser considerada no módulo dos vencimentos condicionado à existência de fundos 
disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------  
O colaborador do município que pretenda ser ressarcido desta despesa deverá, na 
minha opinião, fazer prova do pagamento prévio da mesma através da apresentação do 
documento de pagamento na DRH, à semelhança das despesas de saúde e poderá 
receber no processamento dos vencimentos. ------------------------------------------------  
Desconhece as eventuais implicações deste tipo de pagamento no âmbito da Autoridade 
Tributária.” ------------------------------------------------------------------------------------  
Remete-se à consideração da Exma. Câmara o reembolso da despesa anteriormente 
referida (ao respetivo funcionário) no próximo vencimento, condicionado à existência 
de fundos disponíveis. -------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, autorizar o pagamento da despesa efetuada pelo trabalhador, 
de acordo com as instruções da Autoridade Tributária, pelo facto de se entender 
que a renovação do cartão tacográfico em causa é do manifesto interesse 
municipal, porquanto a sua renovação é condição para o exercício das funções do 
trabalhador, sendo esta a razão que fundamenta a presente decisão de 
pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE PARQUE INFANTIL 

DR. FRUTUOSO DA SILVA” – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA = 
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Fernando L. Gaspar – 
Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para 
efeitos de receção provisória, datado de trinta de outubro último, pelo qual se constata 
que a obra foi executada de acordo com o estabelecido nas peças integrantes do 
contrato, tendo sido cumpridas, de forma integral e perfeita, todas as obrigações 

E – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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contratuais e legais e que o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição foi executado nos termos da legislação aplicável, razão porque é considerada 
na sua totalidade em condições de ser recebida provisoriamente. Foi verificado que o 
piso, na cor azul, apresenta alguma alteração de cor do pigmento (parecendo azul 
esverdeado). -----------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória. ------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da escola em causa e 
invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo quadragésimo quarto do 
Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 
impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE PINTURAS NA EB 1 
E J.I. DE PADERNE” – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO 

PARCIAL DE CAUÇÕES = 
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Martins Gago & Filhos, 
Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da 
caução, datado de vinte de novembro último, pelo qual se constata que todos os 
trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão 
porque se considera que se encontram reunidas todas as condições para se proceder à 
liberação de sessenta por cento das cauções e quantias retidas. ---------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 
mandar proceder à liberação de por cento dos valores prestados para garantia da 
empreitada. -----------------------------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE UMA COBERTURA 
DO EDIFÍCIO BASE PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU DO BARROCAL” – AUTO 

DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES = 
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Martins Gago & Filhos, 
Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da 
caução, datado de vinte de novembro último, pelo qual se constata que todos os 
trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão 
porque se considera que se encontram reunidas todas as condições para se proceder à 
liberação de trinta por cento das cauções e quantias retidas. ------------------------------   
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que houve um investimento num projeto 
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arquitetónico para o Museu do Barrocal, projeto esse que terá tido um elevado 
custo, no entanto defendeu que a fachada se deve manter, pelo que perguntou se 
a câmara municipal tem intenção de manter aquela fachada com a cobertura móvel 
prevista. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu afirmativamente e esclareceu que o projeto foi 
feito pelo arquiteto Siza Vieira, tendo tido um elevado custo, mas que em 
determinada fase do processo o município entrou em discordância com este 
reputado arquiteto. Disse depois que houve uma reunião com um senhor engenheiro 
que representava o arquiteto Siza Vieira, em que este técnico manifestou o 
interesse em que o município pagasse a totalidade do projeto e a fiscalização da 
obra, embora o arquiteto ainda não tivesse entregado todos os elementos do 
projeto ao município e, claro está, a obra ainda não estivesse feita, pelo que 
ainda nem sequer tinham sido prestados quaisquer trabalhos de fiscalização. 
Afirmou seguidamente que seria útil arranjar uma solução que fosse boa para 
ambas as partes, uma vez que o município já investiu tanto dinheiro num projeto e 
seria bom que ficasse com ele. Informou também que a parte de trás do edifício 
ruiu, pelo que propôs ao senhor engenheiro que passasse por Paderne para ver 
exatamente o que tinha ruido, a fim de adaptar o projeto a esta nova realidade, 
podendo depois apresentar um preço para a nova solução a ser criada. Disse 
depois que desta forma o município estaria em condições de pagar o preço pelo 
projeto novo, mas não por uma fiscalização de obra que nem sequer foi feita, ou 
pelas telas finais de um projeto que nem sequer foram entregues. Disse depois 
que o senhor engenheiro concordou com esta proposta, mas que passado algum 
tempo o município recebeu uma carta intimidatória para que o município pagasse a 
totalidade do valor reclamado, não tendo o município concordado, razão pela qual 
decorre um processo em tribunal. Afirmou depois que talvez esteja a haver algum 
mal-entendido para que o senhor arquiteto Siza Vieira mantenha esta postura, 
uma vez que a posição do Município de Albufeira é bastante razoável. ----------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se enquanto decorre o processo em 
tribunal haverá a possibilidade do município fazer algo naquele espaço. ---------------  
O senhor presidente respondeu que o município pode fazer o que quiser naquele 
espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o dinheiro gasto no projeto está 
perdido. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que o município pagou o trabalho que foi feito até 
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ao momento. ----------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o município pagou quatrocentos 
mil euros. -------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que não tem presente o valor ao certo porque já 
passaram muitos anos, sendo que na altura estava na assembleia municipal, mas 
que se trata de um valor elevado e que os serviços não aceitaram pagar serviço 
que não foi feito, posição que também defende. Terminou dizendo ser uma pena já 
se ter pago um montante elevado e não se ficar com o projeto. -----------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente defendeu que se devia tentar fazer uma 
aproximação ao senhor arquiteto Siza Vieira. --------------------------------------------  
O senhor presidente concordou e disse que já fez algumas tentativas que 
resultaram infrutíferas, mas que tentará mais uma vez. --------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder 
à liberação de trinta por cento dos valores prestados para garantia da 
empreitada. -----------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO DE 
CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO CEMITÉRIO DE 
FERREIRAS – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um despacho proferido 
pelo senhor presidente da câmara, em dezassete de novembro último, do seguinte teor:-   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. O presente procedimento foi aberto por deliberação da Câmara Municipal tomada 

em 1 de agosto de 2017; -------------------------------------------------------------------  
2. Foi o procedimento publicado no Diário da República e no Jornal Oficial da União 

Europeia e disponibilizados os elementos para consulta dos interessados no site do 
Município, sendo que todos os atos que, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, deveriam ser praticados em plataforma eletrónica, fossem praticados 
através do envio pelo correio, correio electrónico ou telecópia, nos termos previstos 
no art.º 13 do D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, conjugado com o n.º 3 do art.º 23 
do D.L. n.º 143.ºA/2008, de 25 de Julho; ------------------------------------------------  

3. Foi, no dia 17 de outubro de 2017, recebida uma carta da Ordem dos Arquitectos, 
propondo a alteração dos fatores que densificam o critério de seleção e, 
manifestado parecer jurídico com o mesmo entendimento;------------------------------  

4. A data para entrega das propostas termina em 20 de novembro de 2017, pelas 
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23:59h; -------------------------------------------------------------------------------------  
5. É urgente que os interessados visualizem, de imediato, a informação com a indicação 

de prorrogação do prazo para a entrega das propostas; ---------------------------------  
6. A reunião ordinária do executivo se realizará na próxima terça-feira, dia 21 de 

novembro de 2017; -------------------------------------------------------------------------  
7. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 

(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo 
menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostra possível que, em tempo útil, 
se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto; ------  

8. Estão, assim, reunidas as condições exigidas pelo número 3 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o solicitado com 
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 
reunião seguinte, sob pena de anulabilidade. ---------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  
• Proceder à prorrogação do prazo para entrega das propostas por mais 45 dias, 

sendo que as peças corrigidas deverão ser disponibilizadas no sítio da internet do 
Município até ao próximo dia 22 de novembro; -------------------------------------------  

• Que a decisão de seleção dos trabalhos de conceção ficará condicionada à 
deliberação da Assembleia Municipal relativamente ao encargo previsto para o ano 
de 2018, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro; ----------------------------------------------------------------------------------  

• O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada 
(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 
reunião de câmara de 5 de dezembro de 2017.” ------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO DE 

CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO CEMITÉRIO DE 
FERREIRAS – APROVAÇÃO DAS PEÇAS CONCURSAIS ALTERADAS E 

DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI  
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um despacho proferido 
pelo senhor presidente da câmara, em vinte e dois de novembro último, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. O presente procedimento foi aberto por deliberação da Câmara Municipal tomada 
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em 1 de agosto de 2017; -------------------------------------------------------------------  
2. Foi o procedimento publicado no Diário da República e no Jornal Oficial da União 

Europeia e disponibilizados os elementos para consulta dos interessados no site do 
Município, sendo que todos os atos que, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, deveriam ser praticados em plataforma eletrónica, fossem praticados 
através do envio pelo correio, correio electrónico ou telecópia, nos termos previstos 
no art.º 13 do D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, conjugado com o n.º 3 do art.º 23 
do D.L. n.º 143.ºA/2008, de 25 de Julho; ------------------------------------------------  

3. Por meu despacho de 17 de novembro de 2017, foi determinado proceder à 
prorrogação do prazo para entrega das propostas por mais 45 dias, devendo as 
peças corrigidas ser disponibilizadas no sítio da internet do Município até ao dia 22 
de novembro; -------------------------------------------------------------------------------  

4. É urgente que os interessados visualizem, de imediato, as peças concursais 
corrigidas;----------------------------------------------------------------------------------  

5. A reunião ordinária do executivo se realizará na próxima terça-feira, dia 5 de 
dezembro de 2017; ------------------------------------------------------------------------  

6. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 
(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo 
menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostra possível que, em tempo útil, 
se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto; ------  

7. Estão, assim, reunidas as condições exigidas pelo número 3 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o solicitado com 
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 
reunião seguinte, sob pena de anulabilidade. ---------------------------------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  
• Aprovar as peças concursais corrigidas, que se juntam em anexo; ----------------------  
• Aprovar a alteração da constituição do Júri, no que se refere aos membros 

suplentes, aprovada por deliberação de Câmara de 1 de agosto de 2017, passando o 
júri do procedimento a ser constituído por: ----------------------------------------------  

Membros efectivos: ---------------------------------------------------------------------------  
a) Presidente: Carlos Eduardo da Silva e Sousa – Presidente da Câmara Municipal de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------   
b) 1.º Vogal efectivo: António Rui Conceição Silva – Arquitecto, Director do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística; -----------------------------------  
c) 2.º Vogal efectivo: Orlanda de Meneses Cunha Carvalhal, Arquitecta, Técnica 
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Superior da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais; ---------------------------   
d) 3.º Vogal efectivo: Eduardo Nuno Carrusca Viegas, Arquitecto Paisagista, Técnico 

Superior da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento;------------------------------  
e) 4.º Vogal efectivo: Carina Mónica Neto Trocado, Assistente técnica da Divisão de 

Edifícios e Equipamentos Municipais; -----------------------------------------------------  
Membros suplentes: ---------------------------------------------------------------------------  
a) 1.º Vogal suplente: Elisabete Iria Silva Grade, Arquitecta, Técnica Superior da 

Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento; -------------------------------------------   
b) 1.º Vogal suplente: Natércio Mestre Matinhos, Engenheiro Civil, Técnico Superior da  

Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais. -----------------------------------------  
• Que a decisão de seleção dos trabalhos de conceção fique condicionada à 

deliberação da Assembleia Municipal relativamente ao encargo previsto para o ano 
de 2018, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro; ----------------------------------------------------------------------------------  

• O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada 
(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 
reunião de câmara de 5 de dezembro de 2017.” ------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
= PLANOS – PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO - RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL DA PEDREIRA DA PROMINÉRIO – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com 
origem na Divisão de Gestão Urbanística e de Planeamento, que se dá por integralmente 
transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião, que conclui referindo: -----------------------------------------------------   
“Face ao exposto sugere-se que seja dado conhecimento da recuperação ambiental em 
causa às Digníssimas Câmara e Assembleia Municipais e aos serviços de Proteção Civil e 
da DISU-DAHUEV. Sugere-se ainda que seja dado conhecimento à Associação A Pata 
Ativa.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos precisos termos da 
informação, determinar que seja dado conhecimento da recuperação ambiental em 
causa à digníssima Assembleia Municipal, aos serviços da Proteção Civil, aos 
serviços da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes e à Associação 
“A Pata Ativa”. -------------------------------------------------------------------------------  

= PLANOS – PLANO DE URBANIZAÇÃO DA FRENTE DE MAR DA CIDADE DE 
ALBUFEIRA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ELABORAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 
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PLANO – INFORMAÇÃO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com 
origem na Divisão de Gestão Urbanística e de Planeamento, que se dá por integralmente 
transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião, que conclui referindo: -----------------------------------------------------   
“Face ao exposto poderá a digníssima Câmara Municipal, caso assim o entenda, 
deliberar: --------------------------------------------------------------------------------------  
1. Prorrogar o prazo de elaboração da Alteração ao Plano de Urbanização da Frente de 

Mar da Cidade de Albufeira por um período de 21 meses, contabilizados a partir do 
final do prazo previamente estabelecido, nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 
76.º do RJIGT; ----------------------------------------------------------------------------  

2. Determinar a publicação no Diário da República, divulgação na comunicação social, na 
internet e no boletim municipal do Aviso que divulgue o teor da presente 
deliberação, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º 
do RJIGT; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Dar conhecimento à CCDR-Algarve do teor do deliberado.” -----------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos precisos termos da 
informação: -----------------------------------------------------------------------------------  
1) prorrogar o prazo para elaboração da Alteração ao Plano de Urbanização da 
Frente de Mar da Cidade de Albufeira por um período de vinte e um meses, 
contabilizados a partir do final do prazo previamente estabelecido, nos termos do 
previsto no número seis do artigo septuagésimo sexto do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial; -------------------------------------------------------   
2) determinar a publicação no Diário da República, divulgação na comunicação 
social, na internet e no boletim municipal do Aviso que divulgue o teor da presente 
deliberação, nos termos do número um do artigo septuagésimo sexto e da alínea a) 
do número quatro do artigo centésimo nonagésimo primeiro do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial; -------------------------------------------------------   
3) dar conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve do teor do deliberado. -------------------------------------------------------------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 
Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 
processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 
Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 
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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): 32858 de 03-09-2015; 34490 de 21-09-2015; 24856 de 
20-06-2016; 38536 de 03-10-2016; 42717 de 02-11-2016; 9977 de 03-03-2017 e 
44858 de 09-10-2017 -------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 301/2001 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Banco Comercial Português, S.A. -----------------------------------------------  
Local da Obra: Matos de Baixo, freguesia de Paderne --------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
em conta o parecer técnico de sete de novembro de dois mil e dezassete e 
informação da Divisão de Obras Particulares de vinte e sete de outubro de dois 
mil e dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 42316 de 19-09-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 177/2006 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: CCDRAlgarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve ----------------------------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Parecer relativo a alteração e ampliação de 
moradia e construção de muro em nome de José João Marques Ferreira ------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5199 de 07-02-2017 e 41611 de 13-09-2017 -----------------  
Processo n.º: 6/2017 --------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Sabores de Outono, Lda --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Alcaria, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 90 
dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais noventa 
dias. -------------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5602 de 09-02-2017; 31982II de 07-07-2017 e 31982 de 
07-07-2017 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 351/1988 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Noel Barradas Correia Freire Batista -----------------------------------  
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Local da Obra: Rua dos Girassóis, Lote 12, Urbanização “A Ver o Mar”, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de piscina, abrigo para carro e muros de vedação – 
Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de dezanove de outubro de dois mil e 
dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 29364 de 21-06-2017 e 34541 de 26-07-2017 ---------------  
Processo n.º: 40/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Charles Roger Albert Tanguy ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Areias S. João, Corcovada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação --------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
tendo em conta o parecer técnico de dez de novembro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 18105 de 13-04-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 20/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Fernando Alves Horta ----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Malhão, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar – Legalização ----------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de dez de novembro de dois mil e 
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. -----------------------------------           
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 18091 de 13-04-2017 -------------------------------------------  
Processo n.º: 222/2005 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Egberto da Silva de Jesus ------------------------------------------------------  
Local da Obra: Rua da Figueira, Caliços, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação plurifamiliar -----------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de dez de novembro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de quatro de julho de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15080 de 31-03-2010; 33958 de 30-07-2010; 33790 de 
13-10-2011 e 37486 de 16-08-2017 ----------------------------------------------------------  
Processo n.º: 8T/2004 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Multivolume – Investimentos Imobiliário, S.A. --------------------------------  
Local da Obra: S. Rafael, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  
Assunto: Licença – Alteração/Construção de um hotel de 5 estrelas-----------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de vinte e quatro de outubro de dois mil e dezassete. -------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13700 de 13-04-2016; 3751PU de 27-01-2017 e 3751 de 
27-01-2017 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 37IP/2016 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: EVA – Transportes, S.A. --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Rua da Igreja, Lagoas, freguesia de Ferreiras ------------------------------  
Assunto: Pedido de informação prévia relativo à viabilidade de instalação de um Centro- 
de Manutenção de Viaturas -------------------------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado não considerar viável o pedido, nos termos da 
informação técnica de vinte de outubro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e seis de abril de dois 
mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15804 de 31-03-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 18/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Construções Francisco Marco, Lda ---------------------------------------------  
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Local da Obra: Urbanização bairro Alice, Lote 44, Montechoro, freguesia de Albufeira 
e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de edificação 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 dez de novembro 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): 47865 de 02-12-2016; 33312 de 18-07-2017 e 43250 de 
26-09-2017------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 63/2016 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Alice Pires dos Santos ----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Alfarrobeira, freguesia de Ferreiras ---------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
tendo em conta o parecer técnico de sete de novembro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 33707 de 19-07-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 50/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Elaine Mcdonald representado por Filipe J. Oliveira --------------------------  
Local da Obra: Areias S. João, Centro Comercial Vila Nova, Fração BH, 1.º, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração da fachada “Mcdonell’s Irish Bar” – Legalização ------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de oito de novembro de dois mil e 
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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): 34947 de 27-07-2017 -----------------------------------------  
Processo n.º: 51/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Sandra Cristina Arez Martins --------------------------------------------------  
Local da Obra: Rua da Escola Nova, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício unifamiliar, piscina e muros de 
vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de nove de novembro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15865 de 28-04-2016; 5501 de 08-02-2017; 38721PE de 
22-08-2017; 38721II de 22-08-2017 e 38721 de 22-08-2017 ----------------------------  
Processo n.º: 603/2001 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Coelha, Lda ----------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Praia da Coelha, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de apoio de praia com equipamento associado --  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de novembro de dois mil e 
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 
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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): 32301 de 11-07-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 46/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Yohann Henri Antoine Fievet e Outra------------------------------------------  
Local da Obra: Patroves, Lote 24, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia, piscina e muros de vedação -------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de dez de novembro de dois mil e 
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): 36388II de 07-08-2017 e 36388 de 07-08-2017 -----------  
Processo n.º: 334/1980 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Isabel de Jesus dos Santos Labisa e Outros ----------------------------------  
Local da Obra: Rua Vasco da Gama, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Ampliação e alteração de edifício de habitação multifamiliar, 
espaços comerciais, serviços e restauração -------------------------------------------------   
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
tendo em conta o parecer técnico de catorze de novembro de dois mil e 
dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 4124 de 30-01-2015; 13965PU de 14-04-2015; 13965 de 
14-04-2015; 22528 de 01-06-2016; 40633 de 18-10-2016; 9432 de 01-03-2017; 24177 
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de 19-05-2017 e 44442 de 03-10-2017 ------------------------------------------------------  
Processo n.º: 55/2004 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Divergrau – Empreendimentos Imobiliários, Lda -------------------------------  
Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um edifício de habitação com piscina e 
muros de vedação – Legalização --------------------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
em conta o parecer técnico de catorze de novembro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 37209 de 13-10-2015; 31122 de 02-08-2016 e 25988 de 
31-05-2017 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 86/2011 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Almerinda & Pedro Simões, Serviços de Enfermagem, Lda -------------------  
Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício existente para centro de 
enfermagem -----------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
em conta o parecer técnico de catorze de novembro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13339 de 20-03-2017; 35089II de 28-07-2017 e 35089 
de 28-07-2017 --------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 736/1985 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: John Hamilton -------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Brejos, Lote 10, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------    
Assunto: Licença – Alteração de muro de vedação ------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de nove de novembro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 2447II de 18-01-2017 e 2447 de 18-01-2017 ----------------  
Processo n.º: 2/2011 --------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Cabana Fresca – Exploração Turística e Hoteleira, Lda -----------------------  
Local da Obra: Rua Joaquim Pedro Samora n.º 15, freguesia de Albufeira e Olhos de 
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Água -------------------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de sete de novembro 
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. -----------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto. ----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 34447 de 25-07-2017 -----------------------------------------  
Processo n.º: 52/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: SCI Le Parc des Gaulois --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Praia da Galé, Lote 95, freguesia da Guia ---------------------  
Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar com piscina e muros de 
vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de sete de novembro 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. -----------------------------------   
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 31238 de 03-07-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 43/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Pointe Claire, Sociedade de Administração de Bens Próprios, Lda -----------  
Local da Obra: Cerro D’Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------    
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação --------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
tendo em conta o parecer técnico de catorze de novembro de dois mil e 
dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 32578II DE 12-07-2017 E 32578 DE 12-07-2017 -----------  
Processo n.º: 47/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Vasco Cláudio Pais Barros -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Correeira, Vale Pedras, Lote 10, freguesia de Albufeira e Olhos de Água    
Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar com piscina e muro de vedação -  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de dez de novembro de dois mil e 
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): ECMA37379 de 14-08-2017 e ECMA42762 de 21-09-2017 -  
Processo n.º: Lot.º 24 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Galvana – Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda -----------------------  
Local da Obra: Galvana, freguesia de Albufeira e Olhos de Água---------------------------    
Assunto: Exposição – Solicitando que seja desobrigada de efectuar o pagamento da 
quantia de € 261.481,87, a título de compensação por áreas não cedidas, e autorizada a 
levantar, sem custos adicionais, a licença de construção. -----------------------------------  
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
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análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 3086 de 24-01-2017; 27190 de 07-06-2017; 31343 de 04-
07-2017; 38737 de 22-06-2017 e 45139 de 10-10-2017 -----------------------------------  
Processo n.º: 706/1980 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Peter John Goodhead e Denise Kay Goodhead ---------------------------------  
Local da Obra: Sesmarias, Joinal, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------    
Assunto: Licença – Alteração de moradia e construção de piscina – Legalização ----------  
Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
em conta o parecer técnico de vinte de novembro de dois mil e dezassete e 
informação da Divisão de Obras Particulares de vinte e nove de agosto de dois mil 
e dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. --------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 17619 de 07-05-2015; 30421 de 10-08-2015; 19382 de 17-
05-2016; 25261 de 25-05-2017 e 38863 de 23-08-2017 ----------------------------------  
Processo n.º: 740/1980 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Florival Cabrita Bacalhau -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Pegas, freguesia de Paderne -------------------------------------------   
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia para prédio de habitação/serviços 
- Oficina – Legalização ------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de novembro 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): 39766 de 12-10-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 419/1987 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Damião Grade Barreto ----------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Mosqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------    
Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de dezassete de novembro de dois mil e dezassete, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 32702PU de 11-08-2016 e 32702 de 11-08-2016 -------------  
Processo n.º: 315/1979 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Oleh Hulenko --------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Caminho do Paraíso, vivenda 6, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --    
Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação técnica de 
dezasseis de novembro de dois mil e dezassete e com os fundamentos constantes 
na deliberação de câmara de dezoito de abril de dois mil e dezassete. ---------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 33155 de 17-07-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 310/2002 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Eduardo Neto da Silva e Outra -------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Cerro de Águia, Lote 19, Patroves, freguesia de Albufeira 
e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação ---------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de vinte de outubro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8149 de 21-02-2017 --------------------------------------------  
Processo n.º: 47/1992 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: David William Wikinson ---------------------------------------------------------  
Local da Obra: Cerro Grande, Lote 44, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------    
Assunto: Licença – Construção de piscina e instalação de casa de máquinas ---------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos da informação técnica de quinze de novembro de dois mil e dezassete, 
devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 8345 de 22-02-2017 e ECMA35600 de 02-08-2017 ---------  
Processo n.º: 600/1983 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Ernesto da Palma Boticas e Maria Orlanda Coelho Pereira --------------------  
Local da Obra: Urbanização Vale da Azinheira, Lote C6, freguesia de Albufeira e Olhos 
de Água ----------------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício – Legalização ------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, tendo em conta o parecer técnico de 
vinte e um de novembro de dois mil e dezassete e com os fundamentos constantes 
na deliberação camarária de nove de maio de dois mil e dezassete. -------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA20834 de 02-05-2017 -----------------------------------  
Processo n.º: 21OU/2011 --------------------------------------------------------------------  
Requerente: Repsol Portuguesa, S.A. ---------------------------------------------------------  
Local da Obra: Estrada dos Brejos, Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis - Certificado de Inspecção Periódica 
- Posto de Abastecimento de Albufeira 1 ----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 36374 de 15-09-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 49/2016 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: João José Marques Ferreira e Outra ------------------------------------------  
Local da Obra: Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------    
Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de vinte e sete de setembro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de nove de maio de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5329 de 07-02-2017 -------------------------------------------  
Processo n.º: 42/2015 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: João Paulo Bernardo Gil das Neves --------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Verde, freguesia da Guia -----------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar --------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
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Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de vinte e sete de setembro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de trinta de maio de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 1283 de 11-01-2017 --------------------------------------------  
Processo n.º: 124/1985 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Cabana Fresca – Exploração Turística e Hoteleira, Lda -----------------------  
Local da Obra: Rua Joaquim Pedro Samora n.º 20, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, nos termos da 
informação da Divisão de Obras Particulares de vinte e cinco de outubro de dois 
mil e dezassete e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de 
dezoito de julho de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto. ----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5442 de 08-02-2017 -------------------------------------------  
Processo n.º: 1EA/2017 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Elisabete Maria Palminha Lopes Soares Condenço -----------------------------  
Local da Obra: Estrada de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------    
Assunto: Licença – Recinto destinado a música ao vivo “Fado” – Restaurante --------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezoito de julho de dois mil 
e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 40452 de 17-10-2016 ------------------------------------------  
Processo n.º: 4OU/2016 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Gásverde – Exploração de Redes de Gás, Lda ----------------------------------  
Local da Obra: Rua Vasco da Gama, Lote 6, Areias S. João, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Armazenagem de combustíveis – Reservatório enterrado --------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  



  
 
 

 __________________________ 
 

 

5 de dezembro de 2017  

Câmara Municipal de Albufeira 

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de vinte e nove de setembro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e um de fevereiro de 
dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 4311 de 01-02-2017 --------------------------------------------  
Processo n.º: 9IP/2017 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Nozulalgarve, S.A. --------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Quinta do Castelo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------    
Assunto: Pedido de informação prévia relativo à construção de 25 moradias 
unifamiliares-----------------------------------------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de vinte e sete de setembro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de quatro de abril de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 23429 de 07-07-2014; 42843 de 04-12-2014; 22018 de 
05-06-2015 e ECMA42550 de 31-10-2016 --------------------------------------------------  
Processo n.º: 36IP/2014 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Retornimediato – Investimentos Imobiliários, S.A. ---------------------------  
Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------    
Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de alteração e ampliação 
do Hotel Velamar de 3* -----------------------------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezoito de julho de dois mil 
e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16990 de 07-04-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 44IP/2017 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Paulo Luís & Correia, Lda -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Cerro da Alagoa, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------    
Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de um edifício de 
habitação colectiva e muros de vedação -----------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
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Obras Particulares de vinte e sete de setembro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de trinta de maio de dois mil e 
dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 5744 de 10-02-2017 -------------------------------------------  
Processo n.º: 255/2003 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Celina Pontes Gonçalves Filipe e Outra ----------------------------------  
Local da Obra: Quinta da Torrinha, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------    
Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar – Legalização -------------------------  
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
Obras Particulares de vinte e cinco de outubro de dois mil e dezassete e com os 
fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezoito de julho de dois mil 
e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA 5396 de 08-02-2017 -----------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 497 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Breugma – Sociedade de Gestão e Empreendimentos Imobiliários, S.A. -----  
Local da Obra: Ponta da Baleeira (poente), freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------    
Assunto: Licença – Caducidade do alvará de loteamento n.º 4/2008 -----------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado não declarar a caducidade do lote nos termos da 
informação da Divisão Jurídica e de Contencioso de dez de agosto de dois mil e 
dezassete, determinar a continuidade do procedimento de alteração da licença 
apresentado através do requerimento número 38364 de dezoito de novembro de 
dois mil e onze. -------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA5383 de 08-02-2017 ------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 498 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Breugma – Sociedade de Gestão e Empreendimentos Imobiliários, S.A. -----  
Local da Obra: Ponta da Baleeira (nascente), freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---    
Assunto: Licença – Caducidade do alvará de loteamento n.º 3/2008 -----------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado não declarar a caducidade do lote nos termos da 
informação da Divisão Jurídica e de Contencioso de vinte e quatro de agosto de 
dois mil e dezassete, determinar a continuidade do procedimento de alteração da 
licença apresentado através do requerimento número 38361 de dezoito de 
novembro de dois mil e onze. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13763 de 22-03-2017; ECMA23003 de 13-05-2017; 38518 
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de 21-08-2017 e 41735 de 14-09-2017 ------------------------------------------------------  
Processo n.º: 685/1990 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Makro Cash Carry Portugal, S.A. -----------------------------------------------  
Local da Obra: Tavagueira, Vale Verde, freguesia da Guia ----------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação destinada a Comércio Grosso “Loja Makro” – 
Legalização ------------------------------------------------------------------------------------   
Apreciação do projecto de arquitectura -----------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 
tendo em conta o parecer técnico de vinte e oito de novembo de dois mil e 
dezassete, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 3881 de 30-01-2017 e 15169 de 29-03-2017 -----------------  
Processo n.º: 209/2006 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Robyn Tracy Guerreiro ---------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Pegas, freguesia de Paderne -------------------------------------------  
Assunto: Pedido de licença especial de obras inacabadas -----------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido, nos termos do parecer da Divisão 
Jurídica e de Contencioso datado de treze de outubro de dois mil e dezassete. ----  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 32768II de 13-07-2017 e 32768 de 13-07-2017 ------------  
Processo n.º: 3OU/2017 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. -------------------------  
Local da Obra: Rua Alexandre O’Neil, Hotel Montechoro, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Instalação de Infraestrutura de suporte de estação de 
radiocomunicações – Antenas -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de catorze de novembro de dois mil e dezassete, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 44528 de 04-10-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: Lot.º 65/1974 -----------------------------------------------------------------  
Requerente: Balaia Golf Village – Reabilitações Imobiliárias e Turísticas, S.A. ------------  
Local da Obra: Semina, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------    
Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 4/1995 --------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado tendo em conta o parecer técnico de vinte e três 
de novembro de dois mil e dezassete, e por a Câmara ter intenção de vir a 
deferir a alteração do loteamento, determinar a notificação para pronúncia no 
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prazo de dez dias dos proprietários dos lotes constantes do alvará quanto à 
alteração em causa. --------------------------------------------------------------------------   
Mais delibera a Câmara que a notificação a todos os proprietários dos lotes do 
loteamento para pronúncia, tendo em conta o número de lotes em causa e o 
parecer jurídico datado de quatro de maio de dois mil e onze (distribuição SGD-
CMA/2011/23451) sobre situação semelhante, seja promovida por edital ao abrigo 
do previsto na alínea a) do número um do artigo septuagésimo do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA25174 de 29-06-2015; ECMA20321 de 28-04-2017 e 
ECMA41684 de 14-09-2017 ------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 674/1990 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Montechoro – Empresa de Investimentos Turísticos, S.A. --------------------  
Local da Obra: Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------    
Assunto: Certidão – Dispensa de Acessibilidade do edifício do regime de 
acessibilidades --------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, indeferido nos termos e condições da informação técnica de 
vinte e três de novembro de dois mil e dezassete. --------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 48288 de 03-11-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 32/2010 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Rua Almirante Gago Coutinho n.º 47, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água -------------------------------------------------------------------------------------------    
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação ----------------------------------------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  
Mais delibera esta câmara mandar transmitir ao requerente o parecer técnico de 
vinte e quatro de novembro de dois mil e dezassete, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 17266 de 11-05-2012; 25613 de 16-07-2012; 37483 de 29-
10-2012; 571 de 08-01-2014; 571II de 08-01-2014; 17266 de 11-05-2012; 17266II de 
11-05-2012 e 17266IIPU de 11-05-2012 -----------------------------------------------------  
Processo n.º: 523/1997 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Durcosa – Desenvolvimento Urbanístico e Construções Algarve, Lda ---------  
Local da Obra: Urbanização Pine Sun Park, Pinhal do Concelho, Zona A1, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------    
Assunto: Licença – Alteração de equipamento de apoio -------------------------------------  



  
 
 

 __________________________ 
 

 

5 de dezembro de 2017  

Câmara Municipal de Albufeira 

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 quatro de novembro 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): 47372 de 27-10-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 373/1988 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Rua Nossa Senhora da Guia, n.º 20, Cabeleireiro e Estética SNS Nail 
Salon, freguesia da Guia ----------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoproteção ---------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 35775 de 03-08-2017 -----------------------------------------  
Processo n.º: 2T/2000 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Rua Samora Barros n.º 20, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------    
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoprotecção --------  
Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  
Mais delibera esta câmara mandar remeter aos Serviços de Fiscalização Municipal 
para os devidos efeitos. ---------------------------------------------------------------------   

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

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