
  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018 

Ao vigésimo nono dia do mês de maio do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de 
Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 
presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, achando-se presentes a vice-presidente, 
senhora Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, e os vereadores, 
senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira Ferraz, 
Rogério Pires Rodrigues Neto, Sara Luísa Ascensão Marques Carvela Serra e 
Cláudia Cristina Dias Guedelha. -------------------------------------------------------------- 
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 ao: --------------------------------------------------------------- 

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existe um pedido da Junta de Freguesia 
das Ferreiras para encerrar a rua da Escola, no percurso que vai da rotunda à Escola 
Primária, na via de acesso a Paderne, com o objetivo de, no domingo, dia vinte e quatro, 
entre as dezoito e as vinte e quatro horas, a junta leve a cabo, em conjunto com os 
comerciantes locais, um percurso de marchas populares, com o objetivo de dinamizar o 
comércio local da zona. Solicitou depois ao senhor presidente para ter em conta este 
pedido, uma vez que teve a oportunidade de falar com o senhor presidente da Junta de 
Freguesia de Ferreiras, que lhe explicou que este evento será importante para 
dinamizar o comércio existente no espaço em torno do percurso. --------------------------- 
Continuou o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo que a presente reunião tem 
cerca de cento e cinquenta pontos na ordem de trabalhos, pelo que os vereadores não 
permanentes propõem que a câmara municipal passe a reunir semanalmente, para que 
haja mais tempo para analisar os vários assuntos e, desta forma, deliberar em 
consciência. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Perguntou seguidamente como é que o senhor presidente avalia as vias de comunicação 
do município numa escala de um a dez. Disse depois que os vereadores não permanentes 
têm vindo a alertar para o estado em que as vias se encontram, requerendo muitas 
delas uma intervenção urgente. Afirmou seguidamente que ao longo da Estrada 
Nacional 125 existem diversas construções recentes e antigas que foram adotadas 
para comércio, mas que, no entanto, estão todas em desconformidade com o PDM, pois 



29 de maio de 2018  

este plano não contempla este uso e alguns dos terrenos estão em Reserva Agrícola, 
ora, dado que está a ser analisado e discutido o atual PDM, seria de interesse resolver 
este problema e assim resolver muitas questões, tendo em conta a realidade que se vive 
naquele raio. Disse depois que uma das soluções seria criar uma faixa de cinquenta 
metros a partir do eixo da 125, dando assim possibilidade de encontrar uma solução 
para o comércio, indústria não poluente e serviços existentes, este raio permitiria 
resolver muitos dos problemas. Defendeu seguidamente que também existe uma 
questão com os terrenos sem construção e que ninguém adapta para fins agrícolas e 
usar nesta faixa, permitindo a construção de baixa densidade, “cós zero três”, um piso 
com cave, libertando os terrenos de reserva agrícola e permitindo um uso mais 
adequado à realidade. --------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse depois que a Ecoambiente não tem levado a 
cabo a deservagem no concelho, inclusivamente nas zonas históricas e no parque 
escolar, locais em que as ervas já têm uma dimensão considerável. Afirmou depois que 
nas próprias vias existe pasto seco, o que aumenta o risco de incêndio nalgumas zonas, 
pelo que perguntou o que o senhor presidente iria fazer face a este problema e se 
tinha a intenção de contabilizar os serviços não efetuados, a fim de o município não ter 
de pagar duas vezes por este serviço. --------------------------------------------------------  
Disse ainda o senhor vereador Ricardo Clemente que no processo de obras particulares 
número 371/2006 constava uma informação técnica no SGD que colocava a hipótese de 
existirem documentos falsos no processo, tendo o senhor presidente dito na altura que 
iria levantar um inquérito interno, pelo que perguntou se esse inquérito foi feito e qual 
o ponto de situação do mesmo. Afirmou depois que desde dois mil e doze os 
trabalhadores da autarquia não são avaliados e que quando não há avaliação pedem aos 
trabalhadores que justifiquem o trabalho nos anos anteriores para que haja avaliação, 
pelo que perguntou se esta forma de avaliar os técnicos da autarquia é correto, uma 
vez que a avaliação deveria ser anual e quais as razões para que a avaliação não esteja a 
ser feita anualmente. Perguntou ainda se este facto se ficará a dever ao excesso de 
trabalho dos avaliadores. Afirmou depois que os efetivos da Polícia Municipal são 
poucos, uma vez que no passado houve concursos, mas não houve concorrentes, pelo que 
perguntou se foi mesmo esta a razão para a existência de poucos efetivos na Polícia 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que na rubrica 04.02.02.02.02 – Limpeza e 
Higiene, do orçamento para o ano de dois mil e dezoito, 5.933.766,00 euros, mas na 
terceira revisão orçamental a mesma rubrica aparece com dotação de 4.191.933,00 
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euros e um reforço de 1.740.034,00 euros, o que perfaz 5.931.967,00 euros, pelo que 
perguntou se não existiria um equívoco neste último valor e se a dotação não seria 
antes aquela que foi aprovada no orçamento. ------------------------------------------------- 
O senhor presidente explicou que a rubrica foi objeto de ajustamento face ao 
Concurso para Prestação de Serviços de Recolha, Transporte de Resíduos Urbanos e 
Limpeza Urbana, sendo o valor da rubrica o que consta na revisão ao orçamento. ---------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a rubrica tem que estar de acordo com a 
dotação existente, mas o documento refere que a dotação é de 4.191.933,00 euros e 
não 5.931.967,00 euros. ------------------------------------------------------------------------ 
O senhor presidente explicou que o orçamento agrega várias Atividades Mais 
Relevantes, sendo a soma de vários projetos que vêm das Grandes Opções do Plano e 
que o projeto da limpeza urbana tem uma determinada repartição de encargos, sendo 
plurianual. Explicou ainda que no orçamento do ano dois mil e dezoito vai constar o total 
a ser gasto nesse ano e nas várias Grandes Opções do Plano. -------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que aqui se está a falar da mesma parcela e 
do mesmo código de lançamento. --------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente explicou que a rubrica de higiene urbana inclui outras despesas 
para além do referido concurso. Explicou ainda que para se perceber o valor do projeto 
do concurso tem que se ver o que consta nas Grandes Opções do Plano.  ------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua dúvida se prende com o facto de 
existir um acréscimo, mas esse acréscimo manter a mesma dotação que constava na 
proposta inicial do orçamento. ----------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente afirmou que a questão não pode ser vista de forma tão linear, uma 
vez que existe reforço e anulação de rubricas. Disse depois que já falou com o senhor 
presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras no sentido de se encontrar um local que 
não perturbe tanto o tráfego naquela zona, uma vez que os serviços técnicos do 
município informaram de uma forma sustentada e simples que a utilização do troço em 
causa poderá gerar constrangimentos. Explicou seguidamente que irá fazer os possíveis 
para que as marchas populares se realizem nas Ferreiras, nem que seja mesmo 
necessário utilizar o troço em causa. Afirmou depois que para solucionar o problema do 
mau estado das vias de comunicação era fundamental a aprovação que foi feita da 
última revisão ao orçamento e as GOP’s, estando já os serviços a preparar os concursos, 
nomeadamente os concursos dos caminhos rurais, para os quais está previsto cerca de 
um milhão de euros para cada freguesia, estando também previstas intervenções na 
estrada que vai dar à Ponte barão, na estrada que liga Guia a Vale Parra, na estrada da 
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Branqueira para a Mosqueira, a requalificação do eixo viário, no troço que liga a rotunda 
dos golfinhos até ao fim da via duplas, entre outras. Disse seguidamente que os últimos 
governos, através das Infraestruturas de Portugal, perderam a oportunidade de fazer 
uma faixa lateral de desaceleração, separada das duas já existentes, aquando da 
requalificação da Estrada Nacional 125. Explicou depois que a afetação dos terrenos 
laterais à Estrada Nacional 125 é uma questão que tem que ser vista em sede da 
revisão do PDM, que aliás se encontra a decorrer. Disse também que a questão da 
deservagem tem que ser vista e que se chegar à conclusão que a empresa não está a 
cumprir as suas obrigações legais, terá que ser aplicada uma multa, como já aconteceu 
anteriormente. Afirmou seguidamente que está a ser tratada a questão do inquérito 
relativo ao processo de obras particulares n.º 371/2006, estando em curso uma 
investigação. Informou depois que falou com a doutora Maria do Carmo sobre a não 
avaliação dos trabalhadores desde o ano dois mil e doze, questão que será resolvida 
dentro de pouco tempo e que só ainda não foi resolvida dado o excesso de assuntos 
para resolver nos passados três meses. Disse depois que em dois mil e quatro foi 
aberto concurso para vinte agentes da Polícia Municipal, tendo havido apenas dezassete 
concorrentes e tendo chegado à fase final do procedimento apenas três agentes, o que 
motivou a imediata abertura de outro procedimento, no qual só foi possível a entrada 
de mais dois agentes para a Polícia Municipal. Informou ainda que em simultâneo ao 
primeiro concurso, foi também aberto concurso para técnico superior da Polícia 
Municipal, tendo havido cerca de vinte e cinco concorrentes, procedimento no qual o 
douto José Nascimento entrou para a Polícia Municipal, mas como este técnico esteve 
cerca de um ano e meio sem agentes para chefiar, foi criado o Gabinete de Psicologia e 
Acompanhamento em Nutrição Escolar, precisamente para aproveitar o facto de o 
técnico ter formação académica na área da psicologia. Afirmou depois que o processo 
de recrutamento de agentes para a Polícia Municipal não tem sido nada fácil, muito por 
causa da extrema dificuldade em completar o curso de Polícia Municipal. -----------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que falou com uma pessoa que lhe explicou que o 
curso para agente da Polícia Municipal é extremamente exigente. -------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou como estava a questão da aquisição do 
software para digitalização dos documentos das obras particulares, uma vez que era 
esperada uma decisão sobre esta matéria em maio corrente. -------------------------------  
A senhora vice-presidente disse que o concurso vai ser lançado na plataforma, mas que 
internamente já foi definido que a partir de janeiro próximo deixará de haver papel e 
vai passar a utilizar-se o suporte digital, porque a empresa que ganhar vai precisar de 
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tempo para adaptar os procedimentos. -------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a empresa vencedora irá digitalizar os 
documentos existentes, ou apenas os documentos novos. ------------------------------------ 
A senhora vice-presidente respondeu que os novos processos já estarão disponíveis em 
formato digital, mas que os antigos serão igualmente digitalizados, havendo lugar a dois 
procedimentos diferentes: um para a plataforma eletrónica e outro para a máquina que 
irá fazer a digitalização dos processos antigos. ---------------------------------------------- 
Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 
pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------- 
 

= ACTA DA REUNIÃO DE 17 DE ABRIL DE 2018 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da acta da reunião realizada no dia 
dezassete de abril de dois mil e dezoito, 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 vinte e oito de maio de dois mil e dezoito, eram das quantias de: ---- 
Operações Orçamentais – setenta e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, 
trezentos e cinquenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos. ----------------------------- 
Operações não Orçamentais – um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos 
e vinte e quatro euros e oitenta e dois cêntimos. --------------------------------------------- 

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor: ------------------------------------------------------------------------------ 
♦ Do Decreto-Lei n.º 33/2018, de quinze de maio, que estabelece as normas de 
execução do Orçamento do Estado para 2018; ----------------------------------------------- 
♦ Do Decreto-Lei n.º 36/2018, de vinte e dois de maio, que aprova um regime 
extraordinário relativo ao abastecimento provisório de energia elétrica a fogos 
integrados em núcleos de habitações precárias;  --------------------------------------------- 
♦ Da Portaria n.º 147/2018, de vinte e dois de maio, que estabelece as condições 
de autorização de instalação de campos de treino de caça;  --------------------------------- 
♦ Da Portaria n.º 148/2018, de vinte e dois de maio, que aprova o Regulamento 
para o funcionamento das zonas de caça municipal;  ------------------------------------------ 
♦ Da Portaria n.º 148-A/2018, de vinte e dois de maio, que procede à alteração à 

A – GENERALIDADES  
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Portaria n.º 1358/2007;  ----------------------------------------------------------------------  
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2018, de vinte e três de maio, 
que aprova os princípios técnicos, a metodologia e as regras de operacionalização 
aplicáveis à edição do ano de 2018 do Orçamento Participativo Jovem Portugal.  ---------  

= 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. ---------------------------  

= DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  
– DESPACHO = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
“Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. A vantagem decorrente da institucionalização de um maior leque de competências 

delegadas e subdelegadas, em homenagem a uma maior operacionalidade, com óbvios 
ganhos de produtividade e, consequentemente, com efeitos ao nível dos serviços a 
prestar aos cidadãos; ----------------------------------------------------------------------  

2. Que a reabilitação urbana assume-se hoje como uma componente indispensável da 
política das cidades e da política de habitação, na medida em que nela convergem os 
objetivos de requalificação e revitalização das cidades, em particular das suas áreas 
mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um 
funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades e a garantia, 
para todos, de uma habitação condigna; ---------------------------------------------------  

3. Que o Município é a entidade responsável pela gestão e coordenação das operações 
de reabilitação urbana; ---------------------------------------------------------------------  

4. A conveniência em que, apesar da delegação, esta expressamente contenha a 
faculdade de que o presidente ou o vereador, no âmbito das competências delegadas 
ou subdelegadas, possa, quando o entenda conveniente, submeter à apreciação da 
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câmara os processos cujas matérias constituem o objeto da delegação visando a 
hipótese de uma discussão alargada dos assuntos mais importantes e consequente 
deliberação, ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------- PROPONHO: -------------------------------------------- 
Que a câmara municipal delibere delegar no seu presidente as seguintes competências, 
com possibilidade de subdelegação nos vereadores e com faculdade de submissão à 
câmara para apreciação e deliberação sempre que seja entendido conveniente, para: ----- 
- Despachar pedidos no âmbito da inscrição na Bolsa de Imóveis existentes nas zonas 
abrangidas pela delimitação das ARUs e no PARU; ------------------------------------------- 
- Diligenciar a instrução dos pedidos de minoração ou isenção total do pagamento de 
taxas municipais nas ARUs; -------------------------------------------------------------------- 
- Certificar, a pedido, a localização de prédio urbano dentro de uma Área de 
Reabilitação Urbana (ARU); -------------------------------------------------------------------- 
- Certificar, a pedido, que a intervenção no imóvel, localizado em ARU, se enquadra na 
verba 2.23 do constante da lista I anexa ao CIVA (Empreitada de Reabilitação 
Urbana).” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 

= TRANSPORTES – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA  
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dezoito de maio corrente, através do 
qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 
Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, autorizou 
a disponibilização do transporte solicitado pela Escola Básica e Secundária de 
Albufeira, para deslocação a Portimão, de vinte alunos, no dia dezanove de maio 
também corrente, com saída às catorze horas e chegada às dezanove horas, para 
visitar o NRP Dragão no PAN de Portimão, no âmbito das comemorações do Dia da 
Marinha, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I 
da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, remeteu aquele 
despacho para ratificação pela câmara.  ------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – 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 maio corrente, 
através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo 
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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 desportivas, no dia vinte e seis de 
maio também corrente: ------------------------------------------------------------------------  
• Acro Al-Buhera, para deslocação a Tavira; -----------------------------------------------  
• Associação Luel – Arte e Movimento, para deslocação a Monchique; --------------------  
• Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Moura; ----------------------------------  
• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação a Ferragudo; -------------------------  
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Estômbar; -------------------------------  
• Guia Futebol Clube, para deslocação a Monchique; ---------------------------------------  
• Imortal Basket Club, para deslocações a Torres Novas, a Setúbal e a Faro. -----------  
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 e 
formação destes jovens, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 
indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta 
por cento a que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número 
trinta e cinco barra dois mil e catorze de vinte de junho, e, conforme o disposto no 
número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil 
e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. --   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor 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 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-se ausentado da sala, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ---   

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor 
presidente, em vinte e quatro de maio corrente, através do qual, invocando o previsto 
na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e 
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, autorizou a disponibilização do 
transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocação a Faro, no dia 
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vinte e seis de maio também corrente, para participação em atividade desportiva no 
âmbito do calendário desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar 
necessário para a realização do transporte, considerando que se destinam a jovens e a 
adultos 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, 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 da senhora 
vice-presidente. -------------------------------------------------------------------------------  
Não estavam presentes o senhor presidente e os senhores vereadores Ricardo 
Clemente e Rogério Neto, que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o 
primeiro reassumido a presidência. ----------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente, em vinte e dois de maio 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 desportivas e recreativas, nos 
seguintes dias: ---------------------------------------------------------------------------------- 
• Associação LUEL – Arte e Movimento, para deslocação a Portimão, no dia dois de 
junho;  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Centro Paroquial de Paderne, para deslocações à Guia (Zoomarine), no dia quatro, a 
Albufeira (Escola Fixa de Trânsito), no dia doze, a Boliqueime, no dia vinte e um, e à 
Guia, no dia quatro, todos de junho; ----------------------------------------------------------- 
• Clube Basquete de Albufeira, para deslocação a Faro, no dia dois, e a Lisboa, no dia 
três, ambos de junho; -------------------------------------------------------------------------- 
• Cooperativa da Câmara Municipal de Albufeira/Infantário Os Piratas, para 
deslocação a Lisboa, no dia quinze, e à Guia, no dia vinte e seis;  ---------------------------- 
• Fundação António da Silva Leal, para deslocações entre o Centro Infantil “O Búzio” 
e o Auditório Municipal, no dia vinte e dois de junho; ---------------------------------------- 
• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Portimão, no dia dois de junho; --------- 
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• Imortal Basket Club, para deslocações ao Barreiro, e a Ferragudo, no dia trinta e 
um de maio, a Portimão, no dia dois, e a Torres Novas, no dia três, ambos de junho.  -----  
Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião.  -------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, 
autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam a atletas e 
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. -------------------------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE  
– PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente, em vinte e dois de 
maio corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do 
artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização do 
transporte solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, para 
transporte de ida e volta, dos participantes e bicicletas, no dia oito de junho próximo, à 
Marina de Albufeira, para a realização de uma prova de Duatlo.----------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em dezoito de maio corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio ao Agrupamento de 
Escolas de Albufeira, na realização das provas de aferição do oitavo ano, no âmbito da 
disciplina de Educação Física, no dia vinte e um, entre as oito horas e quinze minutos e 
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as dez horas, e as quinze horas e vinte minutos e as dezassete horas e dez minutos, e 
no dia vinte e dois, ambos de maio também corrente, entre as onze horas e vinte 
minutos e as treze horas e dez minutos, através da disponibilização das instalações do 
Pavilhão Desportivo de Albufeira, 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em vinte e três de maio corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio ao Agrupamento de 
Escolas de Albufeira, na realização das provas de aferição do oitavo ano, no âmbito da 
disciplina de Educação Física, no dia vinte e quatro entre as oito horas e quinze minutos 
e as dez horas, e as onze horas e vinte minutos e as treze horas e vinte minutos, e no 
dia vinte e cinco, ambos de maio também corrente, entre as onze horas e vinte minutos 
e as treze horas e vinte minutos, através da disponibilização das instalações do 
Pavilhão Desportivo de Albufeira, 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 – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 
em vinte e três de maio corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 
número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio ao Clube Desportivo 
Areias de São João, na realização da 5.ª Corrida Night Run Albufeira, no dia vinte e 
cinco de maio também corrente, através da cedência de aparelhagem sonora, leitor de 
CD e microfone sem fio, dos meios técnicos e humanos, da activação do seguro 
desportivo para todos os participantes, e da divulgação do evento utilizando os meios 
habituais da autárquica, 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Pelo Agrupamento de Escolas de Albufeira, foi, através do requerimento junto ao 
presente, solicitado apoio para a realização das provas de aferição do 8.º Ano no 
âmbito da Disciplina de Educação Física, no dia 30 de Maio de 2018 no Pavilhão 
Desportivo de Albufeira. ----------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
1. É uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos equipamentos 

desportivos municipais; ---------------------------------------------------------------------  
2. A aposta na construção de novos equipamentos desportivos deve ser acompanhada 

por iniciativas que os valorizem e os coloquem à disposição de todos. -------------------  
3. 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 Digníssima Câmara delibere: -------------------------------------------------  
• Autorizar a utilização do Pavilhão Desportivo de Albufeira para a realização da ação 

acima referida, no dia: ---------------------------------------------------------------------  
ο 30 de Maio entre as 08:15 e as 10:00 hora.” ----------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – RANCHO FOLCLÓRICO DOS OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Através do documento anexo, vem o Rancho Folclórico dos Olhos D`Água, solicitar 
apoio para a realização do “XX Festival de Folclore” que terá lugar no dia 2 de junho no 
Polidesportivo dos Olhos D`Água. ------------------------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33.º 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) O evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo para o 
panorama cultural e turístico do concelho; ------------------------------------------------  

3) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 
assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 
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na dinamização turística e no fomento à atividade económica, em particular da 
Freguesia em questão; ---------------------------------------------------------------------- 

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: ------------ 
• Disponibilização de equipamento de som e respetivo apoio técnico; ---------------------- 
• Eletrificação e iluminação do recinto; ------------------------------------------------------ 
• Emissão da Licença Especial de Ruído para o evento, conforme o teor da informação 

dos serviços na distribuição SGDCMA/2018/34238; ------------------------------------- 
• Isenção do pagamento da taxa devida à emissão da Licença Especial de Ruído, nos 

termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação dos serviços na 
distribuição SGDCMA/2018/34168; ------------------------------------------------------- 

• Oferta de 6 sacos com lembranças para oferta aos grupos participantes; -------------- 
• Disponibilização de meios técnicos e humanos para apoio ao evento.” -------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 
= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------- 
“Através do documento anexo à presente proposta, vem a Fábrica da Igreja Paroquial 
de Albufeira solicitar apoio da Autarquia para a realização do Arraial da Catequese que 
terá lugar no dia 2 de junho junto ao Centro Pastoral Beato Vicente. ----------------------- 
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) O interesse do acontecimento para o Município, uma vez que o evento integrará o 
programa cultural a desenvolver no concelho no mês de junho; -------------------------- 

3) Que este tipo de 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: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: ------------ 
• Isenção do pagamento de todas as taxas e licenças que se mostrem aplicáveis à 

realização do evento, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento 
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de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação 
dos serviços na distribuição SGDCMA/2018/33717; -------------------------------------  

• Iluminação, eletrificação do recinto, disponibilização de equipamento de som e 
respetivo apoio técnico; --------------------------------------------------------------------  

• Montagem de palco e de 4 barraquinhas; -------------------------------------------------  
• Disponibilização de 300 cadeiras e respetivas mesas.” ----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
Antes da discussão dos três assuntos a seguir descritos, o senhor vereador Victor 
Ferraz, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do 
Agrupamento de Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do 
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, 
suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------  

= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Através do documento anexo, vem o Agrupamento de Escolas de Ferreiras, solicitar o 
apoio da Autarquia para a realização da Festa de Final de Ano Letivo “Arraial de 
Ferreiras”, a ter lugar no dia 15 de junho, das 18h00 às 24h00, no recinto da Escola 
Básica e Integrada de Ferreiras. -------------------------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1) Esta iniciativa tem por objetivo proporcionar um momento de convívio entre os 

professores, pais e alunos e contará com momentos de apresentação do trabalho 
durante o ano letivo; -----------------------------------------------------------------------  

2) Que o evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo 
para o panorama cultural e turístico de concelho; ----------------------------------------  

3) O apoio se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33.º 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 de interesse para o 
Município. -----------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Isenção do pagamento devido à emissão de todas as taxas e licenças inerentes à 

realização do evento, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação 
dos serviços na distribuição SGDCMA/2018/28834; ------------------------------------  

• Emissão do Alvará da Licença Especial de Ruído para a Festa de Final de Ano Letivo 
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da Escola Básica Integrada de Ferreiras, conforme a informação dos serviços na 
distribuição SGDCMA/2018/25920; ------------------------------------------------------- 

• Iluminação do recinto, disponibilização de equipamento de som e respetivo apoio 
técnico, com recurso a trabalho extraordinário, de acordo com a informação dos 
serviços na distribuição SGDCMA/2018/19347.” ----------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------- 
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz. ---------------------------------- 

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA 2,3 PROFESSORA 
DIAMANTINA NEGRÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------- 
“Através do documento anexo, vem a Associação de Pais da Escola Básica 2, 3 
Professora Diamantina negrão, solicitar o apoio da Autarquia para a realização da Festa 
de Final de Ano Letivo 2017 - 18, a ter lugar no dia 8 de junho, das 17h00 às 24h00, no 
campo de jogos do recinto escolar. ------------------------------------------------------------ 
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1) Esta iniciativa tem por objetivo proporcionar um momento de convívio entre os 

professores, pais e alunos e contará com momentos de apresentação do trabalho 
durante o ano letivo; ------------------------------------------------------------------------ 

2) Que o evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo 
para o panorama cultural e turístico de concelho; ----------------------------------------- 

3) O apoio se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33.º 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 de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: ------------ 
• Iluminação do recinto, disponibilização de equipamento de som e respetivo apoio 

técnico, com recurso a trabalho extraordinário, de acordo com a informação dos 
serviços na distribuição SGDCMA/2018/20599; ------------------------------------------ 

• Montagem de palco.” ------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------- 
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz. ---------------------------------- 

= APOIOS – ESCOLA BÁSICA E INTEGRADA DE PADERNE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Através do documento anexo, vem a Escola Básica e Integrada de Paderne, solicitar 
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apoio para a realização da Festa de Final de Ano Letivo que terá lugar no próximo dia 
22 de Junho no recinto da EBI de Paderne. --------------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1) Esta iniciativa tem por objetivo proporcionar um momento de convívio entre os 

educadores, pais e alunos, e contará com momentos de apresentação do trabalho 
desenvolvido durante o ano letivo; ---------------------------------------------------------  

2) O apoio 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. ----------------------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Eletrificação e iluminação do recinto da EBI de Paderne.” ------------------------------  
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. ------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Através do documento anexo vem o Futebol Clube de Ferreiras, solicitar apoio para a 
realização da Festa das Modalidades, que terá lugar no próximo dia 16 de junho no 
Estádio da Nora em Ferreiras. ----------------------------------------------------------------  
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 este tipo de 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: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Isenção do pagamento devido à emissão de todas as licenças inerentes à realização 

do evento nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação dos 
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serviços na distribuição SGDCMA/2018/26436; ------------------------------------------ 
• Emissão do Alvará da Licença Especial de Ruído, conforme a informação dos serviços 

na distribuição SGDCMA/2018/26437; --------------------------------------------------- 
• Disponibilização de 200 cadeiras e de 50 mesas; ----------------------------------------- 
• Iluminação e eletrificação do recinto.” ---------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 

= APOIOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO DA SILVA LEAL – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Através do documento anexo, vem a Fundação António Silva Leal, solicitar apoio para a 
realização do Arraial de São João a ter lugar no próximo dia 16 de junho no Lar da N.ª 
Sra. da Visitação na Guia. ---------------------------------------------------------------------- 
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1) Tratar-se de uma Instituição de Solidariedade Social sem fins lucrativos e de 

duração ilimitada, que atua ao nível da ação social nas áreas de proteção da infância, 
juventude, adultos e idosos em situação de risco ou de desintegração e exclusão 
social, população deficiente e famílias em situação vulnerável, tendo sempre como 
principal preocupação em linha de conta a prestação de cuidados e apoio solidário 
aos mais desfavorecidos; ------------------------------------------------------------------- 

2) A iniciativa irá contribuir para preservar, melhorar e incentivar as relações com a 
comunidade em geral, promovendo ainda o encontro e o estreitamento de laços entre 
o utente, seus familiares e amigos; --------------------------------------------------------- 

3) O evento realiza-se com regularidade nos últimos anos, contribuindo para o 
panorama cultural e turístico do concelho; ------------------------------------------------ 

4) O apoio 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: ------------ 
• Proceder à eletrificação e iluminação do recinto; ----------------------------------------- 
• Providenciar os meios humanos e técnicos para apoio à realização do evento.” ---------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 

= APOIOS – CLUBE ACRO AL-BUHERA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------- 
“O Clube Acro Al-buhera, através do documento anexo, solicitou à Câmara Municipal, 
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apoio para a realização do Torneio Regional de Ginástica Acrobática, incluindo a 
participação de atletas com deficiência, a ter lugar nos dias 2 e 3 de Junho de 2018 no 
Pavilhão Desportivo de Albufeira.-------------------------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1. O Acro Al-buhera tomou a responsabilidade de organizar pela quarta vez um 

campeonato desta natureza em Albufeira ------------------------------------------------  
2. É uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos equipamentos 

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

concelho de Albufeira, organizem o maior número de actividades e de eventos, 
desenvolvam maior número de modalidades, criem profundas relações com a 
comunidade envolvente e demonstrem uma actividade consistente do ponto de vista 
desportivo e pedagógico; -------------------------------------------------------------------  

4. A aposta na construção de novos equipamentos desportivos deve ser acompanhada 
por iniciativas que os valorizem e os coloquem à disposição de todos. -------------------  

5. 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 actividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------   

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento através dos seguintes meios: ---  
• Cedência de equipamento de som com a presença de um técnico de electricidade 

para apoio durante o evento; ---------------------------------------------------------------  
• Cedência de 16 estrados de madeira; -----------------------------------------------------  
• Aquisição dos serviços de aluguer, através de uma empresa especializada, de 

equipamento audiovisual, pelo valor de 1150,00€ mais IVA à taxa legal em vigor.” -----  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – MUNICÍPIO DE ALMEIRIM – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Através do documento anexo vem o Município de Almeirim, solicitar o apoio da 
autarquia para a realização da Campanha de Divulgação da III Edição do “Vinho de 
Almeirim” nos dias 4, 5 e 6 de agosto de 2018 no Largo Eng. Duarte Pacheco. ------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1) Que a realização da iniciativa no Largo Eng.º Duarte Pacheco é compatível com a 
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realização do espetáculo de dia 4 de agosto, integrado no Programa da Animação da 
Época Balnear com início às 21h30; -------------------------------------------------------- 

2) 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. ----------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: ------------ 
• Autorização para realização da iniciativa no Largo Eng.º Duarte Pacheco, devendo o 

Município de Almeirim utilizar a área disponível (8mx8m) perto da estrutura de 
palco montada para os espetáculos da Animação da Época Balnear, identificada a cor 
vermelha no esquema anexo.” --------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 
= APOIOS – ALGARVE GARDENER – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -  
“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia para realização de duas reuniões sobre a 
temática dos jardins e jardinagem, por parte do Algarve Gardener, especificamente: ---- 
. Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 
meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 16 outubro 
2018 e dia 15 janeiro 2019, das 09H30 às 13H00. -------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a realização de atividades que se dirigem à comunidade em geral, 
do ponto de vista social, cultural recreativo e/ou outro similar; ------------------------- 

b) Que as reuniões têm como objectivo contribuir para o desenvolvimento e fruição 
pessoal dos indivíduos e promover a instrução sobre a área dos jardins e da 
jardinagem; ---------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que há relevância pois em Albufeira e no Algarve há muitas moradias com jardim e 
proprietários com interesse pela área; ---------------------------------------------------- 

d) Que as reuniões são de entrada livre e desprovidas de intuito económico; -------------- 
e) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis nos dias solicitados; ------- 
f) Que as atividades se realizam dentro do horário de funcionamento da Biblioteca 

Municipal, pelo que não há lugar ao pagamento de horas extraordinárias; --------------- 
g) Que não há qualquer custo de realização para a Autarquia;  ------------------------------ 
h) Que a alínea u) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
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confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social, 
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; ----   

i) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  
 ---------------------------------------- PROPONHO --------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização das reuniões sobre a 
temática dos jardins e jardinagem, por parte do Algarve Gardener, nos seguintes 
termos: -----------------------------------------------------------------------------------------  
• Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 16 outubro 
2018 e dia 15 janeiro 2019, das 09H30 às 13H00.” --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – INFANTÁRIO E 
ATL “OS PIRATAS” – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  
“Através de documentação que se anexa a entidade acima identificada solicita a 
cedência do Auditório e dos meios humanos e técnicos necessários ao seu 
funcionamento, no dia 2 de julho de 2018, entre as 9H30 e as 21H30, para levar a 
efeito a Festa Escolar de Final de Ano Letivo. -----------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza cultural, social e educativa; ----------------------------------------  
b) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  
c) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  
d) Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 

2.º do Regulamento de Utilização do Auditório Municipal “O Município reserva-se o 
direito de ceder o A.M.A. gratuitamente, a terceiros para a realização de 
atividades, que considere de interesse público, sem receita de bilheteira, 
nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 
beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”. ------------------  

Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 
Municipal à Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da CMA – 
Infantário e ATL “Os Piratas”, no dia e horário solicitado, nos seguintes termos: --------  
a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no 
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disposto no n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento de Utilização do A.M.A; ------------------- 
b) Rigoroso cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no 

Regulamento de Utilização do A.M.A; ------------------------------------------------------ 
c) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; ------------------------------------------------ 
d) Cumprimento dos horários previstos; ------------------------------------------------------ 
e) Será responsabilidade da entidade requerente tratar das licenças e autorizações 

decorrentes de imperativos legais, para a realização do evento.” ------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 

= APOIOS - CONCELHIA DE ALBUFEIRA DO PS – PARTIDO SOCIALISTA 
– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  
“A Concelhia de Albufeira do PS – Partido Socialista – vem através de documento anexo 
solicitar autorização para utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, 
durante o dia 4 de junho, a partir das 17H30, para realização de uma Sessão de 
esclarecimento sobre a Nova Lei de Bases da Habitação. ------------------------------------ 
Mais solicita a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 
Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil e datashow, bem como tela de 
projeção. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
a) Que o tema em causa é de enorme relevância e de uma importância fundamental 

para todos, nomeadamente agentes económicos e população em geral;  ----------------- 
b) Que serão debatidos assuntos de grande actualidade e de interesse para o concelho 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------- 
c) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e hora 

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

atividade; ------------------------------------------------------------------------------------  
e) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 
de obras ou à realização de eventos de interesse para o município;  --------------------- 

f) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal; ------------------------------ 
 ---------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------- 
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da Sessão de 
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esclarecimento sobre a Nova Lei de Bases da Habitação à Concelhia de Albufeira do PS 
– Partido Socialista, nos seguintes termos: --------------------------------------------------  
• Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 4 de junho, a 
partir das 17H30, nomeadamente computador portátil, datashow e tela de 
projeção.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número 
um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou 
a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a 
presidência a senhora vice-presidente. ----------------------------------------------------  
= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  
“Através do documento anexo à presente proposta, vem a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Albufeira solicitar apoio da Autarquia para a realização das 
Festas dos Santos Populares, que terão lugar nos dias 16, 23 e 30 de junho no parque 
de estacionamento do Quartel dos Bombeiros Voluntários em Albufeira.  -----------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira tem por fim 

manter um Corpo de Bombeiros o qual deverá prestar socorro, com o objetivo de 
proteger vidas e bens, na área do concelho de Albufeira e, se necessário no auxílio 
de outras corporações quando necessário; ------------------------------------------------  

2) 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. ----------------------------------------------------------------------------  

3) A associação poderá desenvolver atividades nos setores da cultura e recreio, do 
desporto, da assistência médica e medicamentosa, da solidariedade social ou noutros 
que eventualmente possam vir a criar-se. -------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Isenção do pagamento de todas as taxas e licenças que se mostrem aplicáveis à 
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realização dos eventos, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, de acordo com 
a informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2018/12466 na etapa n.º 2; ------ 

• Iluminação e eletrificação do recinto; ----------------------------------------------------- 
• Disponibilização de 2 grelhadores para os 3 eventos.” ------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------- 
Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------- 
= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: - 
“Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, foi, através do 
requerimento junto ao presente, solicitado apoio aos elementos que integram o reforço 
de pessoal no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais – (DECIR) 
2018, no período de 01 de Junho de 2018 a 15 de Outubro de 2018. ------------------------ 
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira é uma Associação 

humanitária, sem fins lucrativos, que prossegue uma missão social no Município de 
Albufeira; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Que a criação de um Dispositivo de Combate a Incêndios Rurais se deveu às grandes 
dificuldades que os Senhores Comandantes dos Corpos de Bombeiros têm sentido 
nos últimos anos, no que respeita ao recrutamento de pessoal para a constituição do 
DECIR, afeto aos Bombeiros; --------------------------------------------------------------- 

3. Que os incêndios são um flagelo que atinge o nosso país, sobretudo nas épocas em 
que as temperaturas são mais altas e o clima mais seco, e cujas consequências são 
nefastas não só para o ambiente, mas também para os residentes das áreas ardidas; - 

4. Reconhece o Município de Albufeira a importância social dos serviços prestados pela 
aludida Associação junto de todos os munícipes, designadamente, no combate a 
incêndios; ------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Que o 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 que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A Excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Albufeira, através de uma comparticipação financeira, no 
valor total de 6.015,00€ (seis mil e quinze euros), para reforço do Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2018, no período de 01 de Junho de 2018 a 15 
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de Outubro de 2018. ---------------------------------------------------------------------------  
Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 
consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado 
e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual 
redação.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------  
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – AHSA – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE 
ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor:  ---------------------------------------------------------------------------------  
“Em reunião de câmara de 2 de maio do corrente ano, foi deliberado apoiar a A.H.S.A. – 
Associação Humanitária Solidariedade Albufeira na realização de um Lanche Convívio 
com os Familiares dos Utentes do Centro de Dia do Rossio, a decorrer no dia 15 de 
maio do corrente ano, e na realização das Comemorações do seu 19.º Aniversário, a 
decorrer no dia 1 de junho do corrente ano, através: ---------------------------------------  
• Da cedência de 60 cadeiras e 40 mesas nos dias 15 de maio e 1 de junho do corrente 

ano; ------------------------------------------------------------------------------------------  
• E da isenção total do pagamento das taxas de ocupação da via pública, nos termos do 

disposto no n.º 5, do art.º 5.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Albufeira. --------------------------------------------------------------------  

Vem agora a A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira solicitar a 
alteração do apoio já deliberado, na realização das Comemorações do seu 19.º 
Aniversário, do dia 1 de junho para 5 de junho do corrente ano. ---------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de 

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

2. Existe a possibilidade de ceder 60 cadeiras e 40 mesas no dia 5 de junho do 
corrente ano, nos termos da informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento 
Económico e Cultural; -----------------------------------------------------------------------  
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3. Existe a possibilidade de isenção total do pagamento das taxas devidas pela 
ocupação da via pública, nos termos do parecer da Divisão Jurídica e de 
Contencioso; --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------------------------------------------- Proponho -------------------------------------------- 
A Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a A.H.S.A. - Associação Humanitária 
Solidariedade Albufeira na realização das Comemorações do seu 19.º Aniversário, a 
decorrer no dia 5 de junho do corrente ano, através: ---------------------------------------- 
• Da cedência de 60 cadeiras e 40 mesas no dia 5 de junho do corrente ano; ------------ 
• E da isenção total do pagamento das taxas de ocupação da via pública, nos termos do 

disposto no n.º 5, do art.º 5.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Albufeira.” -------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 
= APOIOS – CEDÊNCIAS DE COMBUSTÍVEL AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVAS DO CONCELHO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 – RELATÓRIO = 
Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado um relatório do seguinte teor: ------------- 
“Apresentação das cedências de combustível aos Clubes e Associações Desportivas do 
Concelho, no período de 01/02/2018 a 28/02/2018, de acordo com a deliberação de 
Câmara, datada de 01/08/2017 ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubes 

Gasóleo 
Rodoviário a 

granel 
(Bomba) 

Gasóleo 
Rodoviário c/ 

cartão 
Electrónico 

Entrega do 
Cartão 

dentro/fora 
do prazo  

Total (€) 

Atlético Clube Albufeira   255,74 Sim              255,74 €  
Clube Artes Marciais 62                    70,00 €  

Clube Basquete Albufeira   112,12 Sim               112,12 €  
Clube Desp Areias S. João 361 420,39 Sim              827,96 €  
 Futebol Clube Ferreiras   60,35 Sim                60,35 €  

Guia Futebol Clube 315 39,9 Sim              395,54 €  
Imortal Basket 36 1142,59 Sim           1 183,23 €  

Karaté Clube Albufeira 66                    74,51 €  
Total 840      1 775,35 €    2 723,71 € 
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Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
= APOIOS – CEDÊNCIAS DE COMBUSTÍVEL AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVAS DO CONCELHO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 
 – RELATÓRIO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado um relatório do seguinte teor:  ------------  
“Apresentação das cedências de combustível aos Clubes e Associações Desportivas do 
Concelho, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018, de acordo com a deliberação de 
Câmara, datada de 01/08/2017. --------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – CEDÊNCIAS DE COMBUSTÍVEL AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 
DESPORTIVAS DO CONCELHO DE 01/04/2018 A 31/04/2018 

 – RELATÓRIO = 
Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado um relatório do seguinte teor: -------------  
“Apresentação das cedências de combustível aos Clubes e Associações Desportivas do 
Concelho, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018, de acordo com a deliberação de 
Câmara, datada de 01/08/2017. --------------------------------------------------------------  

Clubes 

Gasóleo 
Rodoviário a 

granel 
(Bomba) 

Gasóleo e 
Gasolina 

Rodoviário c/ 
cartão 

Electrónico 

Gasolina 
Rodoviária a 

granel 
(Bomba) 

Total (€) 

Albufeira Futsal Clube 216   85        363,71 €  
Albufeira Surf Clube 39   78         154,01 €  

Atlético Clube Albufeira 276 848,11        1 159,71 €  
Clube Artes Marciais 173 187,73 32        428,17 €  

Clube Basquete 
Albufeira 

  258,21 
  

       258,21 €  

Clube Desportivo Areias 460 131,9 61        737,25 €  
Futebol Clube Ferreiras 154            173,87 €  

Guia Futebol Clube 133             150,16 €  
Imortal Basket Clube  339 244,98           627,71 €  

Karaté Clube Albufeira 83              93,71 €  
Associação K Shotokan    267,64          267,64 €  

Total 1873     1 938,57 €  256      4 414,15 €  
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Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
= AUDITÓRIO MUNICIPAL – CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA “A TURMA DOS 

TRAQUINAS”, LIMITADA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -  
“Através de documentação anexa à presente proposta a entidade acima identificada 
solicita a cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários 
ao seu funcionamento, no dia 15 de junho 2018, para levar a efeito a Festa do final do 
ano letivo, nos horários que abaixo se referem. O espetáculo está sujeito a receita de 
bilheteira: € 1 por pessoa. ---------------------------------------------------------------------- 
Horários: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
9H30 às 12H00, para montagens e ensaios; --------------------------------------------------- 
16H00 às 18H30, espectáculo e desmontagens ----------------------------------------------- 
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
a) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------- 
b) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------- 
c) Que o evento sujeito a receita de bilheteira, tem enquadramento ao abrigo do 

disposto no ponto 21.5.1 do Anexo I – Taxas, do Regulamento de Utilização do 
Auditório Municipal de Albufeira, ou seja, ao pagamento de 10% da receita de 
bilheteira. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Clubes 

Gasóleo 
Rodoviário a 

granel 
(Bomba) 

Gasóleo e 
Gasolina 

Rodoviário c/ 
cartão 

Electrónico 

Gasolina 
Rodoviária a 

granel 
(Bomba) 

Total (€) 

 
Albufeira Surf Clube 169             197,58 €  

 
Atlético Clube Albufeira 222,5 308,87           568,99 €  

 
Clube Basquete Albufeira   273,31           273,31 €  

 
Clube Desportivo Areias 406 176,87 57         731,89 €  

 
Futebol Clube Ferreiras 153             178,87 €  

  G. D. R. Olhos de Água 78                91,19 €  

  Guia Futebol Clube 287             335,53 €  

 
Imortal Basket Clube  192,7 396,3            621,60 €  

 
Karaté Clube Albufeira 209 359,56            603,90 €  

 
          

 
Total    1 717,20 €        1 514,92 €  57      3 602,87 €  
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Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo ao carácter social e educativo do evento: ---------------------------------------  
1. Autorizar a cedência do Auditório Municipal de Albufeira no dia e horário solicitado 

e nos seguintes termos: --------------------------------------------------------------------  
a) Cedência do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no disposto no 

ponto 21.5.1 do Anexo I – Taxas, do Regulamento de Utilização do Auditório 
Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

b) Rigoroso cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no 
Regulamento de Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------  

c) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 
conforme as disponibilidades do Município; -----------------------------------------------  

d) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  
e) Constituirá responsabilidade da entidade requerente a obtenção das licenças e 

autorizações decorrentes de imperativos legais.” ----------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROTOCOLOS – FUNDO AMBIENTAL E AGÊNCIA PORTUGUESA DO 
AMBIENTE, I.P. – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. O Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, criou o Fundo Ambiental que tem por 

finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução de objetivos de 
desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e 
compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações 
climáticas e aos recursos hídricos, financiando entidades, atividades ou projetos que 
cumpram os objetivos definidos nas alíneas b), c), g) e h) do n.º 1 do art.º 3.º, entre 
outros, os relativos ao uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos e a 
sustentabilidade dos serviços de águas; --------------------------------------------------  

2. Nos termos do disposto no n.º 6 e na alínea b) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei 
n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, a definição do plano anual de atribuição de apoios e 
utilização das receitas constante do Despacho n.º 730-A/2018, de 11 de janeiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 11, de 16 de janeiro de 2018, na 
redação conferida pela Declaração de Retificação n.º 200/2018, de 2 de março, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2018, não 
prejudica o apoio do Fundo a intervenções urgentes ou de especial relevância, 
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quando o membro do Governo responsável pela área do ambiente declare, mediante 
despacho, determinada intervenção como urgente ou de especial relevância; ----------- 

3. As alterações climáticas que têm ocorrido ao nível do globo apontam, não só para um 
aumento da temperatura média global, mas também para o aumento da frequência e 
intensidade dos fenómenos climáticos extremos, tais como secas e cheias; ------------ 

4. Portugal encontra-se entre os países europeus com maior vulnerabilidade aos 
impactos das alterações climáticas. Têm vindo a intensificar-se os fenómenos de 
seca, desertificação, degradação do solo, erosão costeira, ocorrência de cheias e 
inundações e incêndios florestais. Para as situações de risco contribuem fenómenos 
climáticos extremos, como ondas de calor, picos de precipitação e temporais com 
ventos fortes associados, que se prevê que continuem a afetar o território nacional, 
mas com maior frequência e intensidade; -------------------------------------------------- 

5. As tempestades ocorridas entre 28 fevereiro e 18 de março de 2018 - 
sucessivamente Emma (28 fevereiro a 6 de março), Félix (9 a 11 de março) e Gisele 
(14 a 18 de março), provocaram danos muito significativos nas estruturas 
implantadas na faixa costeira varrida pelas ondas, designadamente em passadiços, 
passadeiras, acessos às praias, redes de abastecimento de água, sinalização de 
risco, rampas de acesso e estacionamento de embarcações de pesca, pontões de 
desembarque, estruturas de balizamento de zonas de risco e estruturas de defesa 
costeira; ------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Com o objetivo de ponderar a realização de intervenções urgentes a executar pelos 
municípios com o apoio do Fundo Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., 
em articulação com os municípios afetados, efetuou a avaliação global dos danos 
provocados pelos recentes fenómenos climatéricos ao nível de toda a faixa costeira 
do território continental; ------------------------------------------------------------------- 

7. As situações de danos provocados pelas intempéries, ocorridas entre 28 fevereiro e 
18 de março de 2018, cumprem os requisitos mínimos de reposição das condições de 
acessibilidade e fruição, em segurança, essenciais, designadamente, para que a 
próxima época balnear decorra dentro da normalidade, enquadrando-se no disposto 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42/2016, de 12 de agosto; ------- 

8. A despesa tem enquadramento na classificação económica D.04.05.01.B0.30 – 
“Transferências correntes – Administração local - Continente”, do orçamento do 
Fundo, sob o cabimento n.º FX41800207 e compromisso n.º FX51800259; ------------- 

9. Para a prossecução do projeto, torna-se necessário estabelecer o presente 
Protocolo de colaboração, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 42-
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A/2016, de 12 de agosto; ------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------- Proponho --------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo de Colaboração 
Técnica e Financeira a celebrar entre o Fundo Ambiental, o Município de Albufeira e a 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., cuja cópia se anexa.” -------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referido, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= ACORDOS – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------  
“A Inês Dâmaso Henrique Bila e aluna finalista da licenciatura em Ciências da 
Comunicação na Universidade do Algarve, e veio solicitar um estágio curricular na 
mesma área, com duração total de 270 horas, devendo iniciar no dia 04-06-2018. --------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1. O interesse e disponibilidade demonstrados pelo responsável do GCRPRI - Gabinete 

de Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais, Dr. Cristiano Cabrita; -  
2. Que o estágio curricular não implicara quaisquer custos para o Município, porque não 

é remunerado e a candidata está coberta pelo seguro escolar; --------------------------  
3. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 
competência à Camara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 
meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; -------------------------------------  

4. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  
Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Acordo de 
Colaboração Específico entre o Município de Albufeira e a Escola Superior de Educação 
e Comunicação da Universidade do Algarve, nos termos da minuta que se anexa.” ---------  
Esta proposta fazia-se acompanhar do acordo nela referido, documento que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
referentes à presente reunião. ---------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS – 
REQUERIMENTO DE MARIA ALICE SALDANHA GRAÇA ROSÁRIO = 

Por Maria Alice Saldanha Graça Rosário foi apresentado um requerimento, datado de 
vinte de abril último, através do qual solicita a isenção do pagamento das taxas de 
ocupação da via pública com venda ambulante em local fixo, para o mês de março último, 
uma vez que esteve doente e ausente de Albufeira nesse período. -------------------------- 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“Informa-se que o pedido em análise não se enquadra nas isenções previstas no artigo 
5.º do Regulamento de Taxas e outras receitas do Município de Albufeira, pelo que se 
sugere-se manifestar intenção de indeferimento.” ------------------------------------------- 
O processo continha ainda um parecer com origem na Divisão Jurídica e de 
Contencioso, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------- 
“Exmo. Sr. Vereador: --------------------------------------------------------------------------- 
Sem necessidade de outros considerandos, acompanha-se o vertido na etapa 4. 
É o que se submete à superior consideração de V. Exa” -------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente interveio perguntando se a requerente Maria 
Alice Saldanha Graça, apresentou algum documento que prove a baixa médica ou 
se só comunicou que esteve doente. --------------------------------------------------------- 
O senhor presidente respondeu que não havia esse documento a provar a baixa 
médica. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que o indeferimento ocorre 
porque o regulamento não prevê estas situações. ------------------------------------------ 
A senhora vereadora Sara Serra disse que estes casos deveriam estar 
contemplados no regulamento. ---------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente continuou dizendo que neste caso não há 
justificação por parte da utilizadora do espaço e que o parecer técnico e jurídico 
diz que a requerente não apresenta a justificação. --------------------------------------- 
O senhor vereador Rogério Neto afirmou que a Câmara Municipal só tem deferido 
a isenção de pagamento e perguntou se a requerente não apresenta a justificação 
que garantia tem a Câmara de que a senhora esteve de baixa. ------------------------- 
O senhor presidente interveio dizendo que na fase de resposta à intenção de 
indeferir a requerente pode vir juntar documentos. -------------------------------------- 
Insistiu o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo que o que é dito na 
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informação não é que não apresentou o documento, o que está dito é que não está 
contemplado no regulamento, não abre a hipótese de poder apresentar o atestado. 
A senhora vereadora Sara Serra acrescentou que o regulamento devia prever essa 
questão, a possibilidade de a pessoa ter algum problema de saúde. -------------------  
O senhor vereador Rogério Neto insistiu dizendo que a senhora alega que esteve 
doente, não prova que esteve doente. Se a senhora esteve de baixa médica e se 
entregar o comprovativo de certeza que o regulamento contemplava isso, já que 
houve casos apresentados em reunião de Câmara. Relativamente ao novo 
regulamento, que foi publicado no dia anterior, não tinha a certeza. ------------------  
Os senhores vereadores Ricardo Clemente e Victor Ferraz insistiram dizendo que 
na informação técnica bastava acrescentar: “por não apresentar comprovativo da 
baixa médica”. ---------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente afirmou novamente que existe a intenção de indeferir e que a 
senhora, na sua resposta, poderá então dizer isso. --------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que a dúvida que os vereadores não 
permanentes estavam a levantar se prendia com o facto de não perceberem se o 
indeferimento se devia ao facto de a senhora não apresentar o comprovativo da 
baixa ou se se devia ao facto de não estar previsto no regulamento e o 
regulamento não o permitir. Concluiu acrescentando que a informação devia ser no 
sentido de indeferir por não apresentar o comprovativo. --------------------------------  
Os senhores vereadores não permanentes consideram que, relativamente aos 
pontos 12.2 e 12.3 da ordem de trabalhos, os requerentes têm razão uma vez 
que esperaram que fosse emitido o despacho: pagaram uma série de dias e 
estiveram à espera da comunicação da Câmara a permitir o uso da ocupação da via 
pública. Ou seja, pagaram e não usufruíram. ---------------------------------------------  
A senhora vereadora Sara serra questionou se a Câmara está a querer que as 
pessoas paguem por um tempo em que não trabalharam. --------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto esclareceu que nestes casos ninguém pagou taxa 
nenhuma até aquele momento, não havia devolução, havia era um pedido de 
isenção, de não pagamento. Disse ainda que o deferimento por si proferido, foi 
dado no dia 9, foi registado no correio que saiu no dia 12 e que os requerentes 
alegam que só receberam no dia 19, mas eles não trabalharam nenhum dia porque 
não quiseram. Acrescentou que aquela situação se passou naquela fase em que 
toda a gente estava a fazer pedidos ao Município para verem se o Município dava 
ou não dava a autorização, foi aquela fase ambígua em que toda a gente estava na 



  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

incerteza, e, quando tiveram a certeza de ter o espaço, como não queriam 
trabalhar ainda, vieram fazer o pedido de isenção. Sublinhou que houve vários 
casos destes, uns ocuparam e não pagaram, outros não pagaram e pedem a 
isenção. Acrescentou que já tinha falado com estas pessoas que são marido e 
mulher. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Ricardo Clemente declarou não estar ali para julgar ninguém, o 
que estava a tentar era perceber se era equilibrado e justo, ou seja, as pessoas 
alegam que durante aquele período não querem pagar uma vez que só receberam a 
comunicação a partir daquela data, ou seja, só começaram a usar o espaço a 
partir daquela data. Disse não saber se usaram ou não. Mas que não era isso que 
estava em questão, o que estava em questão era o período em que não houve 
comunicação por parte da Câmara, ou em que não chegou a comunicação às pessoas 
por parte da Câmara e só deve contar o período para pagamento a partir da 
comunicação por parte da Câmara, em que é oficial. ------------------------------------- 
A senhora vereadora Sara Serra disse que não fazia sentido e que iriam penalizar 
as pessoas pelo “diz que disse” e que ainda há pouco estavam agarrados a um 
regulamento numa situação de doença e naquele momento é pôr em causa se 
chegou dia 12 ou dia 19. A partir daquele momento em que a pessoa tem o papel 
na mão, daí para a frente sim, pode-se tomar uma decisão, agora enquanto a 
pessoa está em casa à espera de uma decisão da Câmara, se for trabalhar, pode 
ser autuada por estar a trabalhar sem licença, se não vai trabalhar pagava por 
não ter ido trabalhar. Não fazia muito sentido, não fazia sentido nenhum. O 
facto de as pessoas terem tido a hipótese de cá vir e de pedir a isenção isso 
ultrapassava completamente. ----------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o despacho era de dia 12 e o 
senhor vereador Rogério Neto disse que o despacho era de dia 9 e que dia 12 era 
a data em que foi feito o registo de saída da Câmara. ---------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que isto não tinha a ver com a D. 
Gabriella ou com o senhor Guber, isto tinha a ver com um aspeto que era para 
todos, o procedimento tem de ser igual para todos. Disse ainda não saber se as 
pessoas têm razão ou se não têm razão, se trabalharam ou se não trabalharam, 
mas a questão era saber se o procedimento é aplicado, ou seja, a partir daquela 
data que é comunicada, em que é dada a licença é que deve começar a pagar. ------- 
O senhor vereador Rogério Neto esclareceu que a taxa é mensal, o Regulamento 
de Taxas não prevê pagamentos diários no caso desta taxa. ---------------------------- 
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A senhora vereadora Sara Serra disse que antigamente havia um regulamento de 
taxas e o senhor vereador Rogério Neto declarou que ainda existe e a senhora 
vereadora Sara Serra disse que nessa altura ambígua que o senhor vereador 
Rogério Neto havia referido, tudo foi muito confuso para toda a gente. -------------  
O senhor vereador Rogério Neto esclareceu dizendo que o Regulamento de Taxas é 
independente do Regulamento de Ocupação de Espaço Público. -------------------------  
O senhor presidente afirmou que são regulamentos diferentes. ------------------------  
A senhora vereadora Sara Serra disse que na reunião da Assembleia Municipal o 
que ouviu dizer foi quem quer vai trabalhar e vem pedir e quem não quer não vai 
trabalhar e fica à espera que saia o edital. ----------------------------------------------  
A senhora vereadora Sara Serra perguntou se a pessoa pede para trabalhar fica 
a aguardar uma resposta e o tempo em que está a aguardar era penalizado. 
Perguntou se se paga pelo tempo que não trabalhou, e disse que não fazia sentido 
nenhum, seja vendedor ambulante seja quem for, não fazia sentido nenhum. --------  
O senhor vereador Rogério Neto disse respeitar os argumentos dos senhores 
vereadores não permanentes apesar de não conhecerem, em prática, como 
funciona a ocupação de via pública e concretamente da venda ambulante e disse 
concordar plenamente com os serviços, mas os senhores vereadores não 
permanentes são livres de tomar a posição que entenderem. ---------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que todos eram livres mas que não era 
essa a questão em causa. A questão que estava em causa era tentar perceber o 
que é que de facto acontece. As pessoas reclamam e tem substância o que 
alegam, daí estarem a discutir o assunto. -------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto disse já ter explicado o que se passou com este 
caso em concreto mas que os senhores vereadores não permanentes não quiseram 
ouvir. -------------------------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Sara Serra interveio dizendo que estiveram a ouvir, mas 
cada pessoa é um caso. Perguntou para que existem os regulamentos e os editais, 
se isto era visto caso a caso e se não havia uniformidade. -----------------------------  
A senhora vice-presidente disse que não sabia se nos casos que estavam a discutir 
seria igual, mas nas esplanadas era assim: independentemente de a pessoa vir 
pedir do dia 20 ao dia 30 tem que pagar o mês todo porque a Tabela de Taxas é 
para o mês inteiro e o que os requerentes estão a pedir é que descontem os dias 
em que não trabalharam e o regulamento não prevê descontos, porque a taxa é 
mensal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Sara Serra disse que não fazia a leitura assim. ----------------- 
A senhora vice-presidente perguntou então como é que se iria fazer os descontos 
se a taxa é mensal e não diária. ------------------------------------------------------------ 
A senhora vereadora Sara Serra disse que não fazia a leitura assim, as pessoas 
para poderem ir trabalhar fizeram o pedido à Câmara, o tempo que estiveram a 
aguardar que a Câmara respondesse, podiam ou não trabalhar e a Câmara exige 
agora que as pessoas paguem. --------------------------------------------------------------- 
A senhora vice-presidente disse que a taxa é mensal. A Câmara não tem como 
apurar a taxa diária. -------------------------------------------------------------------------- 
A senhora vereadora Sara Serra disse que não era a taxa diária. --------------------- 
A senhora vice-presidente reafirmou que era a taxa diária e o que a pessoa quer 
é a isenção da taxa. -------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a Câmara pode ou não isentar isso 
mesmo uma vez que a data de saída do documento foi a 12. ---------------------------- 
A senhora vice-presidente disse que a ponderação aqui era isentar para o mês 
todo porque a Câmara não tem como dizer à pessoa que se só trabalhou dois dias 
vai cobrar dois dias. Disse que o erro possa ser do regulamento das taxas mas que 
não existe outra forma de apurar a taxa. ------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se o munícipe fosse trabalhar a um 
de fevereiro estava em incumprimento. ----------------------------------------------------- 
A senhora vice-presidente afirmou que se comprarmos uma casa no fim do mês 
pagamos o IMI para o mês inteiro. Acrescentou que as pessoas já sabem que a 
taxa é mensal, e que se não lhes apetece ir trabalhar cinco dias não podem pedir 
que a Câmara só lhes cobre cinco dias. ----------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o que estava a tentar dizer era 
que houvesse uma consideração da Câmara, uma vez que houve um atraso de 
quinze dias na resposta da Câmara e poder considerar não cobrar esse mês. --------- 
O senhor presidente disse que teriam de terminar a discussão. ------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a questão era pertinente e o 
senhor presidente afirmou que não estava a dizer que a questão não era 
pertinente, mas estava a entrar-se numa discussão que não leva a lado nenhum. ---- 
A senhora vereadora Sara Serra disse que às vezes os vereadores não 
permanentes vêm a sua palavra cortada e há sempre uma certa pressão para 
despachar os assuntos devido à extensão. ------------------------------------------------- 
O senhor presidente perguntou: “Mas qual pressão?”. ------------------------------------ 
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E a senhora vereadora Sara Serra continuou dizendo que o que é sucinto não se 
avalia, disse que havia uma pressão: “Vamos despachar, vamos continuar, vamos 
prosseguir” mas os vereadores não permanentes não têm culpa da extensão das 
ordens de trabalhos e que se têm dúvidas e questões a colocar e se queriam as 
coisas esclarecidas, estarem a ser pressionados para despachar serviço, pedia 
desculpa mas não era correto. --------------------------------------------------------------  
O senhor presidente pediu desculpa e declarou que não era sua intenção, de 
maneira nenhuma, estar a pressionar seja quem for, só estava a querer dizer que 
em qualquer órgão de discussão se diz que há tantos minutos para discutir, não 
deviam estar a eternizar uma discussão em que um diz uma coisa e o outro diz o 
mesmo que já tinha dito antes e andavam a repetir a mesma coisa. Repetiu não 
querer pressionar nada, de maneira nenhuma, acrescentando que tinha o tempo 
todo e que se não se conseguir terminar de manhã analisariam os assuntos à 
tarde. Não tinha nenhum problema nisso. Reafirmou que era uma questão 
pertinente, e que tinha que se ter cuidado com estas questões, mas que também 
já se viu, por aquilo que o vereador Rogério Neto explicou, que as pessoas sabem 
que têm de pagar. E os serviços informam no sentido de indeferir. -------------------  
A senhora vereadora Sara Serra interveio dizendo que se impunha uma questão 
superior que era o senhor vereador Rogério Neto ter dito que a questão da venda 
ambulante tinha que se ver, porque era muito complicado e tem que se ver caso a 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto interveio dizendo: ”Eu não disse caso a caso.” -----  
A senhora vereadora Sara Serra continuou dizendo que agora ocupa ali o lugar de 
vereadora não permanente mas que nasceu nesta cidade e foi munícipe toda a vida 
e deparou-se sempre com um problema dentro desta Câmara que era a falta de 
uniformidade em relação às decisões para um munícipe e para outro. Disse ter 
conhecimento de situações em que para uma pessoa foi decidido “branco” e na 
mesma situação para outra pessoa foi decidido “preto”. Acrescentou que estas 
questões que parecem “picuinhice”, a questão do regulamento, e a situação até 
pode estar toda do lado da Câmara, mas não se pode, se há regulamentos, se há 
documentos que orientam o munícipe e os serviços, têm que ser coerentes e ser 
vistas sempre do mesmo ponto de vista, não era dizer-se que não pediu foi porque 
não quis. Terminou dizendo que as coisas não podiam ser assim. -----------------------  
A senhora vice-presidente disse que também concorda que situações iguais têm 
que ser tratadas da mesma forma. ---------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Sara Serra continuou dizendo que não está no regulamento 
as baixas médicas, ou está. As pessoas têm de pedir a taxa, olhe se pedir a 
licença depois do dia 5, independentemente da data em que chegar, a senhora vai 
pagar o mês todo. Acrescentou dizendo: o que surgiu lá fora na rua dentro dos 
vendedores ambulantes, quando alguém se dirigiu a esta Câmara era respondido 
que esta confusão foi criada pelos vereadores do Partido Socialista. Continuou 
dizendo que havia outra questão: que era dizer-se às pessoas uma coisa e os 
papéis dizerem outra e serem pouco claros e as pessoas andarem aqui como as 
bailarinas, entopem os serviços, fazem perder tempo nas sessões de Câmara e não 
resolve a vida e as pessoas dizem que são tratadas de forma desigual. --------------- 
Concluiu dizendo “Isto não é nenhuma bandeira com os vendedores ambulantes, 

porque nós não temos bandeira nenhuma com os vendedores ambulantes. Pura e 

simplesmente é serem as coisas iguais para todos os munícipes, que eu como 

munícipe já me senti tratada de forma desigual.” ----------------------------------------- 
A senhora vice-presidente disse que o regulamento era claro nesta matéria e as 
pessoas sabem quando pedem que têm de pagar uma taxa mensal. --------------------- 
O senhor presidente interveio dizendo que se o regulamento não está claro, 
clarifica-se. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Ricardo Clemente declarou que a situação estava explicada e 
que os vereadores não permanentes compreendiam perfeitamente que tinham de 
pagar uma vez que a taxa é mensal, mas não concordavam com essa lógica. 
Salientou que o executivo camarário sabia que os vereadores não permanentes 
estavam ali para colaborar e procurar fazer o melhor, quando havia decisões 
complicadas, também estavam ali para analisar e, se for preciso rever 
regulamentos, estavam disponíveis para que isso aconteça. E neste caso concreto, 
provavelmente haverá uma lacuna no Regulamento de Taxas e Tarifas de forma a 
que estas situações estejam previstas. ----------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que era importante que os 
munícipes não sejam penalizados pelos atrasos da Câmara, acrescentando que uma 
coisa era os munícipes atrasarem-se e terem de pagar, vão trabalhar uma semana 
e têm de pagar, como é óbvio, outra coisa é esse atraso ser imputado à Câmara e 
nesse caso a Câmara tem de ter alguma consideração relativamente a isso. ---------- 
O senhor vereador Rogério Neto interveio afirmando que estão tanto tempo à 
volta deste assunto e não chegam a conclusão nenhuma e acrescentou: ”Mas só 

para pedir que a vereadora não ponha coisas na minha boca porque eu não falei 
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sobre a questão de dizer que os vereadores do Partido Socialista é que 

provocaram o caos é mentira e nem seria possível fazer essa afirmação porque o 

regulamento foi aprovado por unanimidade nesta mesa. Por isso nunca poderia 

dizer isso. Se diz que a Assembleia criou uma comissão, é verdade. Aqui sobre 

este assunto não tenho mais nada a acrescentar. Se quiserem remeter isto 

novamente ao jurídico. Deviam ter trazido uma solução também. Já que não 

concordam, deviam ter ido estudar o regulamento. Além disso os requerentes 

solicitaram no dia 31 de janeiro para começar no dia 1, isto também tem prazos, 

isto vai a vários serviços para informarem. Isto é impossível. Nós temos 20 dias 

para dar resposta e até respondemos no dia 12 estava no correio e no dia 9 

estava despachado. Portanto nem podem alegar que os serviços levaram muito 

tempo. Estamos a exagerar numa coisa praticamente sem valor nenhum, mas vocês 

têm o direito de manifestar-se.” -----------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente declarou: ”Tudo tem valor. Primeiro, tudo 

tem valor aqui nesta casa e quando mete pessoas tem todo o valor. E tem toda a 

nossa preocupação, enquanto vereadores não permanentes, se não acham assim, 

pois isso é um problema vosso, da nossa parte tudo tem valor e tudo é importante 

e assim vamos encarar as coisas até ao final, peço desculpa, aí não concordo. 

Agora, eu percebo perfeitamente as alegações, sobre a questão do PS, já falámos 

sobre isso, isso já ficou esclarecido, eu não vou aqui estar a repetir. Agora a 

questão é o que nós pretendemos e sobre esta questão e outras questões iguais, 

será levantada da mesma maneira, é perceber, entender as razões. E o que já nos 

levou aqui a votar contra, abstermo-nos e votar favorável, tem a ver com a nossa 

consciência, acima de tudo saber o que é que estamos a fazer. E aqui, 

identificamos aqui, quanto a nós, um lapso e achámos por bem levantar esta 

questão, que é uma questão de princípio, ou seja, uma taxa requer um serviço, 

uma tarifa requer o uso de qualquer coisa, se não há o uso, como é que uma 

pessoa pode estar a pagar uma coisa que não tem esse uso, é isso que está em 

causa, é uma questão de princípio.” --------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que tinha mesmo que se encerrar o período de discussão 
deste tema, uma vez que já se está a debater este assunto há muito tempo e que 
os argumentos já se estão a repetir. ------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que não se estava a repetir, mas sim 
a esclarecer a posição dos vereadores não permanentes sobre esta matéria.  -------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e do 



  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

parecer jurídico, manifestar a intenção de indeferir o pedido de isenção. ------------  
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. ---------------------------------------------------------------- 

= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS  
– REQUERIMENTO DE GUBER LIBER RIVERA = 

Por Guber Liber Rivera foi apresentado um requerimento, datado de vinte de fevereiro 
último, através do qual solicita a isenção do pagamento das taxas de ocupação da via 
pública com atividades artísticas/pintura, para o período compreendido entre um de 
fevereiro de dois mil e dezoito e dezanove de fevereiro de dois mil e dezoito, uma vez 
que deu entrada do requerimento em trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito e só 
recebeu o ofício com o deferimento em dezanove de fevereiro de dois mil e dezoito, 
motivo pelo qual não trabalhou nesse período. ------------------------------------------------ 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do seguinte teor: ---------- 
“Em anexo o AR comprovativo da entrega do ofício ------------------------------------------ 
Decorrido o prazo concedido ao requerente para se prenunciar, foi consultado o 
sistema constatando-se que até à presente data, embora tenha tido conhecimento da 
deliberação, não  efetuou o pagamento da taxa referente ao mês de fevereiro.” ---------- 
Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor da informação indeferir o 
pedido de isenção. ----------------------------------------------------------------------------- 
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-
presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 
Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 
e a senhora vereadora Sara Carvela. ------------------------------------------------------- 

= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS  
– REQUERIMENTO DE GABRIELLA MULLER = 

Por Gabriella Muller foi apresentado um requerimento, datado de vinte de fevereiro 
último, através do qual solicita a isenção do pagamento das taxas de ocupação da via 
pública com atividades artísticas/pintura, para o período compreendido entre um de 
fevereiro de dois mil e dezoito e dezanove de fevereiro de dois mil e dezoito, uma vez 
que deu entrada do requerimento em trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito e só 
recebeu o ofício com o deferimento em dezanove de fevereiro de dois mil e dezoito, 
motivo pelo qual não trabalhou nesse período. ------------------------------------------------ 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
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de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do seguinte teor: ---------  
“Em anexo o AR comprovativo da entrega do ofício. -----------------------------------------  
Decorrido o prazo concedido à requerente para se prenunciar, foi consultado o sistema 
constatando-se que até à presente data, embora tenha tido conhecimento da 
deliberação, não efetuou o pagamento da taxa referente ao mês de fevereiro.” ----------  
Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor da informação indeferir o 
pedido de isenção. ----------------------------------------------------------------------------  
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-
presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 
Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 
e a senhora vereadora Sara Carvela. ------------------------------------------------------  

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

PERÍODO DE 2017-2020” – AVISO ALG-16-2016-05 – PARU  
- OPERAÇÕES – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Considerando que:  ----------------------------------------------------------------------------  
De acordo com a alínea t) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 
parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 
divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, 
incluindo a construção de monumentos de interesse municipal. -----------------------------  
A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do então Senhor 
Presidente Carlos Eduardo Silva e Sousa de 28/11/2017, determinando a formalização 
da candidatura “Plano de Gestão e Divulgação do PARU de Albufeira e da Respetiva 
Implementação no período de 2017-2020”, no âmbito das operações do Plano de Ação 
de Regeneração Urbana (PARU) de Albufeira, ao Programa Operacional Regional do 
Algarve – CRESC Algarve 2020, na sua reunião de 05/12/2017. A proposta foi 
posteriormente aprovada pela digníssima Assembleia Municipal na sua reunião do dia 
21/12/2017. ------------------------------------------------------------------------------------  
No dia 22/12/2017 foi formalizada a candidatura do Município de Albufeira para esse 
fim no valor de 132.000,00€. ------------------------------------------------------------------  
Após alguns esclarecimentos e ajustamentos de prazos e valores, foi recepcionada a 
comunicação da Comissão Diretiva do PO CRESC Algarve 2020, no dia 03/05/2018, 
relativamente à decisão de admissão e aprovação da candidatura, tendo sido 
considerado elegível o montante de 100.000€, o que corresponde a uma 
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comparticipação FEDER (65%) de 65.000€. -------------------------------------------------- 
No dia 23/05/2018 foi enviado pela Comissão Diretiva do PO CRESC Algarve 2020 o 
Termo de Aceitação para assinatura. ---------------------------------------------------------- 
Conforme definido no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, após 
a comunicação por parte da Comissão Diretiva, o promotor dispõe de um prazo máximo 
de 30 dias úteis para assinatura do Termo de Aceitação, sendo que a não assinatura do 
Termo de Aceitação no prazo referido, pode determinar a caducidade da decisão de 
financiamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere autorizar a 
assinatura do Termo de Aceitação da candidatura “ALG-04-2316-FEDER-000025 – 
Plano de Gestão e Divulgação do PARU de Albufeira e da Respetiva Implementação no 
período de 2017-2020”, no âmbito do CRESC Algarve 2020.” ------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – NUNO FILIPE FERNANDES GUITA 
 – REQUERIMENTO = 

De Nuno Filipe Fernandes Guita foi apresentado um requerimento, com data de cinco 
de maio corrente, através do qual solicita certidão em como o Município de Albufeira 
não pretende exercer o direito de preferência e de superfície sobre o prédio urbano, 
número 51, sito na Associação de Moradores, Quinta da Palmeira, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 5006, da união de freguesias de Albufeira e Olhos de Água, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o número 7897/19920520. ------------ 
O requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na Divisão de 
Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------- 
“As câmaras Municipais têm ainda preferência se, por indicação inexacta do preço, ou 
simulação deste, o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis tiver 
sido liquidado por valor inferior ao devido. Neste enquadramento, as câmaras 
municipais poderão preferir na venda, desde que assim o requeiram perante os 
tribunais comuns e provem que o valor por que o IMT deveria ter sido liquidado excede 
em 30% ou em (euro) 5000, pelo menos, o valor sobre que incidiu. -------------------------- 
No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 
classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de proteção de imóvel 
classificado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Em face do constante na certidão da conservatória do registo predial de Albufeira, 
constata-se que nos encontramos perante um imóvel edificado sobre terreno alienado 
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pelo município em direito de superfície. ------------------------------------------------------  
Com efeito na inscrição AP.6 de 1992/05/20 encontra-se lavrado que o “Direito de 
superfície tem o prazo de 70 anos, renovando-se nos termos legais. A Câmara Municipal 
tem preferência na alienação e o direito a reversão no caso de a associação de 
Moradores ceder a título de locação ou qualquer outro, o respetivo fogo ou fogos 
construídos com fins diferentes dos estabelecidos nos estatutos.” ------------------------  
No requerimento refere-se que o valor de venda do prédio é de 135.000,00 €, valor 
este que se encontra dentro do intervalo dos valores praticados no mercado. O valor 
declarado é superior ao valor patrimonial tributário do imóvel constante na caderneta 
predial e que é de 88.840,00 €. ---------------------------------------------------------------  
Perante o supra descrito, sou de parecer que: -----------------------------------------------  
1. Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência. ----------------  
2. Cabe à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 
direito.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 
transação do imóvel em causa. ---------------------------------------------------------------  
 
= TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – IMT – INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS 
TRANSPORTES - CI-AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE  

– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Financeira, foi apresentada uma 
informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------  
“Nos termos da Portaria n.º 434/2016, de 18/11, que "assenta no princípio da 
descentralização de competências em matéria de planeamento, organização e 
contratualização dos serviços de transporte público de passageiros para autoridades 
de transportes de nível local", foi estabelecido que os municípios e as comunidades 
intermunicipais (CIM's) seriam beneficiários de uma verba a atribuir e gerir pelo 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P (IMT). -------------------------------------  
Acresce que a CI – AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, na sua proposta n.º 
47/CI/2016, aprovou que caso se verificassem, neste contexto, transferências para os 
municípios oriundas do IMT, que as mesmas deveriam ser transferidas posteriormente 
para a CI - AMAL, de modo a que essa CIM pudesse fazer face a despesas já 
assumidas e assumir, decorrentes da preparação para o exercício das competências 
próprias e das delegadas pelos municípios. ---------------------------------------------------  
Nessa situação, que é a que presentemente se verifica, eventuais transferências do 
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IMT gerariam movimentos ao nível da receita e da despesa no mesmo valor, pelo que as 
respetivas contas se encontrariam saldadas, dado que as verbas recebidas terão de ser 
posteriormente remetidas à CI – AMAL, agindo o Município de Albufeira como mero 
intermediário. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda sob este propósito, aprovou a CI – AMAL, em sede de Conselho Intermunicipal, a 
proposta n.º 56/CI/2017, determinando que os 13 municípios que delegaram 
competências na CI – AMAL, no âmbito do Regime Jurídico de Transporte Público de 
Passageiros (RJSPTP), autorizem a transferência do seu financiamento para essa 
Comunidade Intermunicipal, nos termos do disposto nos n.º 7 e 8 do art.º 7.º do 
Regulamento do Fundo para o Serviço Público de Transportes, aprovado pela Portaria 
n.º 359-A/2017, de 20/11. --------------------------------------------------------------------- 
Neste contexto, estando o Município de Albufeira inserido na esfera dos municípios 
beneficiários de transferências advindas do IMT, e sendo um dos municípios que 
delegaram competências na CI – AMAL, no âmbito do RJSPTP, vem esta Comunidade 
Intermunicipal, mediante comunicação por e-mail, solicitar autorização, por parte do 
Município de Albufeira, para que eventuais verbas envolvidas sejam transferidas 
diretamente do IMT para a CI – AMAL, suprimindo-se a passagem por este município. --- 
Para este efeito, terá de ser assinada a respetiva declaração de autorização, anexa à 
referida comunicação por e-mail. -------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, sugere-se, dada a aprovação da proposta n.º 56/CI/2017, em sede de 
Conselho Intermunicipal da CI – AMAL, que a Câmara Municipal delibere autorizar a 
assinatura da “Declaração de Autorização da Transferência do Financiamento Regular 
dos Municípios“, a qual consentirá que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P 
transfira diretamente para a CI – AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve o 
financiamento do Fundo para o Serviço Público de Transportes, em conformidade com o 
disposto nos n.ºs 7 e 8 do art.º 7.º do Regulamento do Fundo para o Serviço Público de 
Transportes, aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20/11.” --------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------- 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PRESTADOS 

NOMINALMENTE POR PROFISSIONAL 
 HABILITADO – DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente em dezoito de maio corrente, através do qual determinou emitir parecer 
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prévio vinculativo favorável à renovação do contrato para aquisição de serviços de 
medicina do trabalho, manifestar concordância com o sugerido nas informações dos 
serviços, e solicitou, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 
digníssima assembleia municipal, nos termos previstos da alínea c) do número um do 
artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro.--------  
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação com origem no 
Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho, do seguinte teor: -----------------------------  
“A contratação assim como a prestação dos serviços de medicina do trabalho, que se 
encontra em curso, dá cumprimento ao Artigo 103.º, da Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro e suas alterações, introduzidas pela Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto e Lei 
n.º 3/2014, de modo a garantir as atividades de saúde no trabalho, no Município de 
Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  
A continuidade do efeito do contrato, processo autorizado através da distribuição 
SGDCMA/2016/34946, de acordo com o artigo 4.º do Caderno de Encargos do 
procedimento, renova-se automaticamente por iguais períodos, caso não seja 
denunciado, com uma antecedência de 90 dias. ----------------------------------------------  
O período proposto para a renovação da prestação de serviços ocorre a partir de 
Outubro de 2018 a Setembro de 2019, sendo que os encargos do ajuste direto – regime 
geral, para a prestação dos serviços de medicina do trabalho, têm como valor mensal 
base (máximo), o encargo de 2.083,25 Euros/mês, prevendo-se a seguinte repartição 
dos custos: -------------------------------------------------------------------------------------  
Ano de 2018 – inicio no mês de Outubro até Dezembro (duração de 3 meses) – valor 
total de 6.249,75 € ----------------------------------------------------------------------------  
Ano de 2019 - inicio do mês de janeiro até final do mês de Setembro (duração 9 meses) 
- valor de 18.749,25 €. ------------------------------------------------------------------------  
Informa-se estar cumpridos os Artigos 58.º e 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro (LOE 2018). -------------------------------------------------------------------------  
Submete-se assim no sentido de superiormente se autorizar dar continuidade à 
prestação de serviços de medicina do trabalho, com a renovação do contrato, por mais 
12 meses, com o licenciado, Médico do trabalho, José Piçarra Ramos (NIF 172694370), 
período o qual finaliza o procedimento de ajuste direto em curso.” ------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do convite, do programa do concurso e do 
caderno de encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
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= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – JACINTA DA SILVA  
COELHO E SOUSA – REQUERIMENTO = 

De Jacinta da Silva Coelho e Sousa, foi apresentado um requerimento, datado de 
dezassete de maio de dois mil e dezoito, através do qual solicita o pagamento de 
dívidas em execução fiscal em prestações.  --------------------------------------------------- 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“O pedido apresentado pela requerente "Jacinta da Silva Coelho e Sousa", cumpre o 
previsto no n.º 4 do art.º 196.º do CPPT, ou seja, pagamento da divida até 36 
prestações e o valor de cada prestação não é inferior a 1 unidade de conta (€102,00). --- 
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 
3.353,96, acrescida de juros e custas, em 24 prestações pelo valor mensal de € 139,73 
acrescido de juros e custas, sem apresentação de garantia, o que implica a não 
suspensão do processo executivo.  -------------------------------------------------------------  
O requerente deverá proceder ao pagamento da 1.ª prestação mensal até dia 30 de 
junho, vencendo-se as restantes consecutivamente no último dia útil de cada mês.  Mais 
se informa que na falta de pagamento  sucessivo de três prestações ou de seis 
interpoladas, vencem-se as seguintes, seguindo o processo para suspensão do 
fornecimento de água. -------------------------------------------------------------------------- 
Sugere-se ainda manifestar a intenção de indeferimento no que se refere ao pedido de 
isenção de prestação de garantia, porquanto o executado não invocou os pressupostos, 
nem os provou, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 199.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário aprovado pelo D.L. n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na atual redação.---------------------------------------------------------------------- 
Para cumprimento do estabelecido nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo, sugere-se que seja concedido ao requerente o prazo de 10 dias, para, 
por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta dos serviços.” ------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 
serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM 
SESMARIAS N.º 20 – REQUERIMENTO = 

De Condomínio do Prédio Sito em Sesmarias número vinte, foi apresentado um 
requerimento, datado de dezassete de abril de dois mil e dezoito, através do qual 
solicita o pagamento de dívidas em execução fiscal em prestações. ------------------------- 
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Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------  
“O pedido apresentado pelo requerente "Condomínio do Prédio Sito em Sesmarias n.º 
20", cumpre o previsto no n.º 4 do art.º 196.º do CPPT, ou seja, pagamento da divida até 
36 prestações e o valor de cada prestação não é inferior a 1 unidade de conta 
(€102,00). --------------------------------------------------------------------------------------  
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 
1.020,93, acrescida de juros e custas, em 4 prestações pelo valor mensal de € 255,23 
acrescido de juros e custas, sem apresentação de garantia, o que implica a não 
suspensão do processo executivo.  ------------------------------------------------------------  
O requerente deverá proceder ao pagamento da 1.ª prestação mensal até dia 30 de 
junho, vencendo-se as restantes consecutivamente no último dia útil de cada mês.  Mais 
se informa que na falta de pagamento  sucessivo de três prestações ou de seis 
interpoladas, vencem-se as seguintes, seguindo o processo para suspensão do 
fornecimento de água. -------------------------------------------------------------------------  
Sugere-se ainda manifestar a intenção de indeferimento no que se refere ao pedido de 
isenção de prestação de garantia, porquanto o executado não invocou os pressupostos, 
nem os provou, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 199.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário aprovado pelo D.L. n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na atual redação. ---------------------------------------------------------------------  
Para cumprimento do estabelecido nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo, sugere-se que seja concedido ao requerente o prazo de 10 dias, para, 
por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta dos serviços.” ------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 
serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------  
= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA DE SOUSA – 

REQUERIMENTO = 
De José António da Silva de Sousa, foi apresentado um requerimento, datado de 
dezoito de maio de dois mil e dezoito, através do qual solicita o pagamento de dívidas 
em execução fiscal em prestações. -----------------------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------  
“O pedido apresentado pelo requerente "José António da Silva de Sousa", cumpre o 



  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

previsto no n.º 4 do art.º 196.º do CPPT, ou seja, pagamento da divida até 36 
prestações e o valor de cada prestação não é inferior a 1 unidade de conta (€102,00). --- 
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 
8.455,33, acrescida de juros e custas, em 12 prestações pelo valor mensal de € 704,61, 
acrescido de juros e custas, sem apresentação de garantia, o que implica a não 
suspensão do processo executivo. -------------------------------------------------------------   
O requerente deverá proceder ao pagamento da 1.ª prestação mensal até dia 30 de 
junho, vencendo-se as restantes consecutivamente no último dia útil de cada mês.  Mais 
se informa que na falta de pagamento  sucessivo de três prestações ou de seis 
interpoladas, vencem-se as seguintes, seguindo o processo para suspensão do 
fornecimento de água. -------------------------------------------------------------------------- 
Sugere-se ainda manifestar a intenção de indeferimento no que se refere ao pedido de 
isenção de prestação de garantia, porquanto o executado não invocou os pressupostos, 
nem os provou, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 199.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário aprovado pelo D.L. n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na atual redação.---------------------------------------------------------------------- 
Para cumprimento do estabelecido nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo, sugere-se que seja concedido ao requerente o prazo de 10 dias, para, 
por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta dos serviços.” ------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 
serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

= DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL – ELSA MARGARIDA DE SÁ 
 LEONARDO DE ALMEIDA – 

 REQUERIMENTO = 
De Elsa Margarida de Sá Leonardo de Almeida, foi apresentado um requerimento, 
datado de vinte e seis de março de dois mil e dezoito, através do qual solicita o 
pagamento de dívidas em execução fiscal em prestações. ----------------------------------- 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“O pedido apresentado pela requerente "Elsa Margarida de Sá Leonardo de Almeida", 
cumpre o previsto no n.º 4 do art.º 196.º do CPPT, ou seja, pagamento da divida até 36 
prestações e o valor de cada prestação não é inferior a 1 unidade de conta (€102,00). --- 
Sugere-se que o requerente proceda ao pagamento da sua divida no valor de € 
1.794,53, acrescida de juros e custas, em 8 prestações pelo valor mensal de € 224,32 
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acrescido de juros e custas, sem apresentação de garantia, o que implica a não 
suspensão do processo executivo. -------------------------------------------------------------    
O requerente deverá proceder ao pagamento da 1.ª prestação mensal até dia 30 de 
junho, vencendo-se as restantes consecutivamente no último dia útil de cada mês.  Mais 
se informa que na falta de pagamento  sucessivo de três prestações ou de seis 
interpoladas, vencem-se as seguintes, seguindo o processo para suspensão do 
fornecimento de água. -------------------------------------------------------------------------  
Sugere-se ainda manifestar a intenção de indeferimento no que se refere ao pedido de 
isenção de prestação de garantia, porquanto o executado não invocou os pressupostos, 
nem os provou, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 199.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário aprovado pelo D.L. n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na atual redação. ---------------------------------------------------------------------  
Para cumprimento do estabelecido nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo, sugere-se que seja concedido ao requerente o prazo de 10 dias, para, 
por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta dos serviços.” ------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 
serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO 
 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 
informação do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  
“Através das distribuições SGDCMA/2018/1376, SGDCMA/2018/8542, 
SGDCMA/2018/12324, SGDCMA/2018/2868, SGDCMA/2018/18682, 
SGDCMA/2018/23155, SGDCMA/2018/24285, SGDCMA/2018/23419, 
SGDCMA/2017/63571, SGDCMA/2017/78046, SGDCMA/2017/71302, 
SGDCMA/2017/71420, SGDCMA/2018/27501 e SGDCMA/2018/31222 foi solicitado 
proceder à restituição dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo 
que a situação se encontra devidamente informada e o valor a restituir. ------------------  
 
 
 
 
 
 

 
NOME 

 
NIF 

VALOR A 
RESTITUIR 

 
MOTIVO 

Delegação Marítima de 
Albufeira 

600012662 € 14,97 Restituição do valor pago em 
excesso. Foi emitida guia n.º 
321. 
(SGDCMA/2018/1376). 
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Folhas Queridas, Lda. 514259329 € 17,24 Pagamento em duplicado, 
através de remessa multibanco. 
DRC n.º 537/2018 
(SGDCMA/2018/8542) 

Sociedade Gestora Exp.de 
Hoteis e Resorts, SA 

508951917 € 1.500,00 Transferência bancária para 
inspeção de elevadores, ficando 
em excesso o valor a restituir. 
Emitida guia n.º 1363/2018 
(SGDCMA/2018/12324) 

Juraci de Fátima do Rio Silva 166303496 € 50,00 Efetuou pagamento de colocação 
da campa em mármore em 
duplicado. Fatura 005/1619 
(SGDCMA/2018/2868) 

Condomínio do Edifício 
Elimar, Lotes 25, 26 e 27. 

900539089 € 300,00 Efetuou transferência bancária 
em duplicado para o pedido de 
inspeção de elevadores. 
Emitida guia n.º 2161/2018 
(SGDCMA/2018/18682) 

José Joaquim Lopes S. Grade 129942952 € 16,17 Restituição do valor pago em 
excesso. Foi emitida guia n.º 
2826.(SGDCMA/2018/23155). 

United Investments 
(Portugal) - 
Empreendimentos Turísticos, 
S.A. 

501577815 € 9,60 Restituição do valor pago em 
excesso. Foi emitida guia n.º 
3696. (SGDCMA/2018/23155). 
Solicita restituição para,  
IBAN PT50 0007 0000 0034 
5517 1052 3. 

Sheila Monica Almeida 
Menezes Veríssimo 

207983925 € 41,94 Restituição do valor pago em 
duplicado. DRC n.º 1813/2018 
(SGDCMA/2018/24285). 

Pedro Miguel Santos 
Zeferino 

208651446 € 43,25 Restituição do valor pago em 
duplicado. DRC n.º 1618/2018.  
(SGDCMA/2018/23419). 

Lúcia do Carmo Santinho 
Simão 

206081502 € 20,63 Restituição do valor pago em 
excesso. Foi emitida guia n.º 
recebimento n.º 7871  
(SGDCMA/2017/63571). 

Corpholidays, Lda.  513821899 € 59,03 Restituição do valor pago em 
duplicado por MB. 
Emitido DRC n.º 7411/2017 
(SGDCMA/2017/78046). 

Vanda Isabel Parreira 
Machado de Almeida 

207261059 € 58,85 Restituição do valor pago em 
duplicado por MB. 
Emitido DRC n.º 7482/2017 
(SGDCMA/2017/78046) 
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Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 
Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. --------------  
 

= ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO ANTIGO DA CIDADE DE 
ALBUFEIRA – IMÓVEL SITO NA TRAVESSA ANDRÉ REBELO, N.º 18 – 

PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------  
“Encontrando-se a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro antigo da 
cidade de Albufeira aprovada como Projecto Urbanístico de Interesse Municipal e nos 
termos da isenção total do pagamento de taxas devidas pela operação urbanística ser 

C – GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA 

João Nuno Ferreira Oliveira  251067203 € 13,90 Pagamento duplicado através por 
vale postal. Guia n.º 9870/2017. 
(SGDCMA/2017/71302) 

Mónica Sofia Correia dos 
Santos 

209217162 € 41,97 Restituição do valor pago em 
duplicado por MB. 
DRC n.º 7018/2017 
(SGDCMA/2017/71420). 

Rogério Santos Rodrigues 128360925 € 47,75 Restituição do valor pago em 
duplicado por MB. 
DRC n.º 7021/2017 
(SGDCMA/2017/71420). 

Realplano - Engenharia, 
Arquitectura e Construções 
SA 

502487887 € 21,36 Restituição do valor pago em 
excesso. 
Guia n.º 2728 
(SGDCMA/2018/27501) 

João Oliveira Peres 
 

161466591 
 

€ 66,29 Restituição do valor pago em 
duplicado por MB. 
DRC n.º 2311   
(SGDCMA/2018/27808) 

Espigui-Cabeleireiros, Ld.ª 503238643 € 130,61 Restituição de valor pago em 
duplicado através de MB. 
DRC. n.º 1871/2018 
(SGDCMA/2018/31222) 
 

Concórdia – Serviços Hotelei-
Ros, Ld.ª 

501648062 € 139,05 Restituição de valor pago em 
duplicado através de MB. 
DRC. n.º 2438/2018 
(SGDCMA/2018/31222) 
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concedida por deliberação da Câmara Municipal, de acordo com o disposto no n.º 5 do 
Artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, 
propõe-se, que a Digníssima Câmara delibere: ------------------------------------------------ 
- Manifestar concordância com a proposta de isenção total do pagamento de taxas 
municipais devidas pela operação urbanística no imóvel localizado na Travessa André 
Rebelo, n.º 18, em Albufeira; ------------------------------------------------------------------- 
e, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Manifestar concordância com a emissão de Certidão Comprovativa de isenção total de 
pagamento de taxas municipais sobre o mesmo imóvel.” -------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente quis saber qual era o princípio e o objetivo 
que se pretende e queria perceber se era para adotar sistematicamente, se 
haveria um padrão que preenchesse também outras solicitações que venham à 
Câmara e perceber se era só para a zona da baixa de Albufeira ou se era um 
princípio para levar a cabo. ------------------------------------------------------------------ 
O senhor presidente respondeu que era um princípio para levar a cabo para todos 
os que estão abrangidos por estas zonas. -------------------------------------------------- 
A senhora vice-presidente esclareceu que a Área de Delimitação Urbana foi 
delimitada e as pessoas que se integram dentro desse território podem solicitar 
isenção. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que colocou a questão para perceber 
se era o princípio que os vereadores permanentes iriam adotar para questões 
dentro das A.R.U.´s e para que de facto isso seja igual para todos e que era isso 
que os vereadores não permanentes achavam por bem. ----------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 
 
 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO LIMITADO POR 
PRÉVIA QUALIFICAÇÃO COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JOUE – ARTIGO 

20.º, N.º 1, AL.) A E ARTIGOS 162.º A 192.º, TODOS DO CÓDIGO DOS 
CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 

DE JANEIRO, ALTERADO E REPUBLICADO PELO DECRETO-LEI  
N.º 111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO, A SEGUIR DESIGNADO POR CCP, PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS E DE SEIS PAVILHÕES, EM ALBUFEIRA – DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 

D – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 
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presidente em dezoito de maio corrente, através do qual determinou manifestar 
concordância com o sugerido nas informações dos serviços, designadamente com o 
conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovou a abertura do procedimento, 
designou os elementos componentes do júri e solicitou, para evolução do processo, a 
necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos 
previstos da alínea c) do número um do artigo sexto da lei número oito barra dois mil e 
doze, de vinte e um de fevereiro.  ------------------------------------------------------------  
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação subscrita pelo 
senhor chefe da Divisão de Desporto e Juventude, do seguinte teor:  ---------------------  
“Devido à importância para a saúde pública e de forma a assegurar a continuidade da 
higiene e limpeza das Piscinas Municipais e de 6 pavilhões desportivos, é fundamental a 
abertura de concurso público para 3 anos, com prévia qualificação. ------------------------  
Face ao assunto, informa-se que, o valor previsto para a prestação de serviços se 
estima em 314.000,00€ (Trezentos e catorze mil euros) mais o valor de IVA, a que 
corresponde um período de prestação de serviços de três anos (34.5 mensalidades), 
sendo a decisão sobre o tipo de procedimento a adotar, bem como a autorização para a 
despesa e consequente adjudicação da competência do Ex.º Sr. Presidente da Câmara 
Municipal Albufeira no uso de competências delegadas pela Ex.ª Câmara Municipal de 
Albufeira por deliberação a 6 de Março do presente ano. ----------------------------------  
Ainda em função do valor previsto, sugere-se o recurso ao procedimento por Concurso 
Limitado por Prévia Qualificação com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, 
tendo sido solicitado à DJC parecer trabalho não subordinado, que será anexado ao 
procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------  
Sendo necessário proceder-se, à nomeação do júri, sugere-se a seguinte composição, o 
qual pelas disposições legais deverá ser composto em número ímpar de 7 elementos, 
propondo-se cinco membros efetivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes: -----------  
Presidente - Rui Rosa, Chefe Divisão de Desporto e Juventude, que presidirá; 1.º Vogal 
efetivo - Luís Modesto - Técnico superior, que substituirá o Presidente; 2.º Vogal 
efetivo - João Pedrosa - Técnico superior; 3.º Vogal efetivo - Maria Filomena Cruz - 
Técnica superior; 4.º Vogal efetivo - Alberto Dionísio - Técnico superior; -----------------  
Suplentes: Nuno Henrique - Técnico Superior; Alexandra Rocha - Chefe de Divisão. -----  
Tendo em conta o terminus a 31 de Dezembro do procedimento em 
SGDCMA/2018/20006 e não existindo capacidade interna dos serviços para 
assegurarem a limpeza das instalações desportivas referidas (SGDCMA/2017/8599), 
sendo previsto o início do contrato do presente concurso para o mês de Janeiro de 
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2019, indica-se de seguida a correspondente repartição de encargos tendo em conta o 
valor base do procedimento: ------------------------------------------------------------------- 
- Valor para o ano de 2019 = 103.144,42€ + 23% --------------------------------------------- 
- Valor para Banco de Horas para o ano de 2019 = 1522,25€ + 23% ------------------------- 
- Valor para o ano de 2020 = 103.144,42€ + 23% --------------------------------------------- 
- Valor para Banco de Horas para o ano de 2020 = 1522,25€ + 23% ------------------------ 
- Valor para o ano de 2021 = 103.144,42€ + 23% --------------------------------------------- 
- Valor para Banco de Horas para o ano de 2021 = 1522,24€ + 23% ------------------------- 
O preço base justifica-se pelo facto do valor base mensal ser semelhante à média 
mensal dos dois procedimentos antecedentes. ------------------------------------------------ 
A escolha do procedimento por qualificação prévia está relacionada com a capacidade 
técnica e financeira das empresas selecionadas, com o objetivo de oferecer um serviço 
de boa qualidade em termos de higiene e saúde pública. ------------------------------------- 
A não contratação por lotes deve-se principalmente a motivos técnicos e funcionais, 
uma vez que a gestão de um único contrato se revela mais eficiente para a entidade 
adjudicante.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta informação fazia-se acompanhar do convite, do programa do 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 do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------- 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO 
INTERNACIONAL COM PUBLICAÇÃO NO JOUE PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS EB1 E EB 2,3 DO MUNICÍPIO DE 
ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com este concurso e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentado o 2.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:  ------------------------------------------------------------------ 
“Face ao exposto o júri deliberou por unanimidade manter na íntegra o relatório final 
datado de 30 de abril de 2018 propondo-se por isso a adjudicação definitiva ao 
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concorrente BYEVA – Unipessoal, Lda., até ao limite de 284.400 € (duzentos e oitenta 
e quatro mil e quatrocentos euros), acrescido do IVA.” -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do 2.º 
Relatório Final: --------------------------------------------------------------------------------  
a) adjudicar a aquisição de serviços de limpeza das escolas EB1 e EB 2,3, do 
Município de Albufeira, à empresa BYEVA – Unipessoal, Limitada; ---------------------  
b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz que a seguir à votação 
regressou à sala. ------------------------------------------------------------------------------  

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO IN LOCO – PROJETO-PILOTO “(IN) 
SEGURANÇA ALIMENTAR” – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:   
“A Associação In Loco vem propor a realização de um projeto-piloto na região do 
Algarve designado “(In) segurança alimentar”, passível de ser alargado posteriormente 
a outras regiões do país, que tem por objetivo avaliar e monitorizar o estado de 
segurança alimentar da população Algarvia e implementar na região um “Observatório 
da segurança alimentar”. O projeto contempla um programa de intervenção no âmbito 
da segurança alimentar, incluindo a sensibilização e capacitação dos profissionais e dos 
agregados familiares em situação de risco para a importância da promoção da Dieta 
Mediterrânica na diminuição da insegurança alimentar e envolver uma parceria 
institucional de suporte que assegure a sua continuidade e aprofundamento, e é nesse 
sentido que surge o presente protocolo de colaboração. ------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------     
1. O objetivo da assinatura do protocolo de colaboração é haver cooperação entre os 

signatários para a implementação do plano de ação do projeto; -------------------------  
2. Que a promoção da alimentação saudável e acessível é uma preocupação constante 

da autarquia; --------------------------------------------------------------------------------  
3. Que o “Observatório da segurança alimentar do Algarve” terá por base uma 

plataforma eletrónica interativa para divulgação das atividades e iniciativas 
relacionadas com esta temática; -----------------------------------------------------------  

4. Que a partilha e troca de experiências com os parceiros de suporte do projeto é 
uma mais-valia para o desenvolvimento de ações futuras; -------------------------------  

5. Que o co-financiamento do projeto é de 625,00 €; --------------------------------------  
6. A alínea u) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social, cultural, 
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educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 
aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças. ------------ 

 ------------------------------------------- Proponho: -------------------------------------------- 
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo de 
colaboração entre Município de Albufeira e a Associação In Loco, nos termos da minuta 
do protocolo que se anexa.” -------------------------------------------------------------------- 
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referido, documento 
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------- 
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 do Agrupamento de 
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. -----------------------------------  
= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA = 
Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente, em dezoito de maio 
corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo trigésimo terceiro 
do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe 
que a câmara municipal autorize a disponibilização de transportes solicitados pelos 
agrupamentos de escolas de Albufeira, para efetuar visitas de estudo/deslocações, 
durante o mês de junho próximo.  ------------------------------------------------------------- 
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. ------------------------------------------------------------------------------ 
= CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

PARA O ANO 2018 – PROPOSTA = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------- 
SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO – ALICE COSTA DA SILVA 

– INFORMAÇÃO. 
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Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, do seguinte teor: ---------------------------------------------  
“Face ao anteriormente exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere:  
Indeferir a candidatura com a ref.ª N.º 67/2017 ao subsídio de arrendamento de Alice 
Costa da Silva.” --------------------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Sara Serra declarou que os vereadores não permanentes 
consideram muito valorosa a questão da atribuição dos subsídios de arrendamento 
para ajudar as pessoas do Município, mas gostariam de fazer uma proposta, que 
mais tarde formalizarão, e de saber da possibilidade de criar uma cooperativa de 
habitação, à imagem do que foi criado há trinta anos atrás com a criação da 
cooperativa de habitação da Quinta da Palmeira, em que a Câmara conseguisse 
adquirir um terreno e uma vez que deve haver um “rastreio” das situações de 
emergência que chegam à Câmara, de criar associados da cooperativa, e 
transformar esse terreno em habitação social, quer para venda a custos 
controlados para vendas a preços mais baixos quer par arrendamentos de longa 
duração. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Continuou a senhora vereadora Sara Serra dizendo que a atribuição do subsídio de 
arrendamento ajuda, e muito bem, quem já tem casa e o problema com que o 
Município se depara não é com quem já tem casa e precisa de ajuda para a renda, 
é com quem quer casa e não consegue. Afirmou que os vereadores não 
permanentes gostariam de deixar estas questões em aberto e de saber se já tem 
sido feita alguma coisa neste sentido, uma vez que a senhora vice-presidente 
havia referido o direito de preferência e a possibilidade de aquisição de uma 
habitação na Quinta da Palmeira e se se mantinha o interesse na aquisição de 
imóveis. Outra questão levantada pela senhora vereadora foi a possibilidade de as 
casas de que a Câmara tenha conhecimento, por exemplo, através dos contadores 
de água desligados nas casas do cento histórico, da zona de Albufeira dentro da 
malha urbana, as casas que estão fechadas que tivessem a possibilidade de, 
dentro dessa cooperativa, vir a ser criado uma linha de apoio para que as pessoas 
recuperem as casas. A renda dos futuros arrendatários seria paga à Câmara mas 
claro que com rendas a custos controlados e não seriam os exageros de um T1 a 
oitocentos euros, e de a Câmara poder fazer as obras de melhoramento das casas 
das pessoas e as pessoas comprometem-se a que essas casas sejam para arrendar 
e o arrendatário pagaria à Câmara até que fosse concluído o pagamento das obras 
da casa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Sara Serra reforçou a sua ideia dizendo que há casas 
devolutas, fechadas e abandonadas no centro de Albufeira, de pessoas que não 
têm neste momento dinheiro para as reabilitar. Seria uma questão de reabilitar o 
contro histórico e a baixa, e não só, porque há casas espalhadas por toda a 
Albufeira, fechadas porque as pessoas não têm dinheiro para as reabilitar. E 
assim seria uma maneira de as pessoas terem as casas reabilitadas e conseguir 
minimizar um pouco a questão dos arrendamentos ao longo do ano e a cidade 
ficava mais bonita. Não havendo possibilidade de financiamento na Câmara a 
cooperativa parecia uma excelente ideia, uma vez isso já aconteceu no passado e 
está ali um bairro bonito, organizado e que funciona até aos dias de hoje. ----------- 
A senhora vice-presidente declarou que essa era uma das preocupações e 
prioridade da Câmara e o que podia adiantar naquele momento era que a Câmara 
tinha três terrenos identificados, dois na freguesia de Albufeira e Olhos de Água 
e outro na freguesia de Paderne. Ainda não estava totalmente definido em que 
modalidade iria avançar mas está definido quantos fogos é que cada um desses 
terrenos pode abarcar. Disse que brevemente haveria notícias sobre essa 
situação. Sabendo que esse procedimento demora algum tempo, o que a Câmara 
estava a fazer naquele momento, é tentar, junto do mercado imobiliário, adquirir 
imóveis que estejam com um custo abaixo da média e que precisem de obras e que 
a Câmara faça essa recuperação dos imóveis podendo assim ter ao seu dispor 
imóveis de uma forma mais célere enquanto os outros procedimentos estão em 
curso. O subsídio de arrendamento foi pensado há uns anos atrás quando existia 
muita disponibilidade de imóveis no concelho e havia dificuldade era haver pessoas 
para arrendar, nos anos de 2011 e 2012. O Executivo achou por bem não acabar 
com esse apoio, mas obviamente que as coisas desde então se alteraram e passou 
a não haver imóveis no mercado de arrendamento e a Câmara teve que tomar 
outras decisões e em função disso já estão identificadas várias situações, umas 
que vão ser mais céleres e outras que vão ser mais demoradas já que o processo 
de construção iria demorar algum tempo, mas que tinha de se começar por algum 
lado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a situação estava cada vez mais grave, 
que havia pessoas a serem postas na rua e que o município devia ter uma resposta 
social de emergência para estes casos. ----------------------------------------------------- 
A senhora vice-presidente respondeu que todos sabiam disso e afirmou que estava 
em curso o concurso para atribuição das habitações em que a Câmara é 
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proprietária, são cinco habitações e houve cerca de noventa pessoas inscritas. 
Cinco habitações obviamente que era muito pouco, sendo certo que depois de as 
listas saírem são válidas por um ano e há essa tentativa de ir adquirindo alguns 
imóveis para tentar que as pessoas que ficam na lista de espera possam de uma 
forma imediata, enquanto o concurso estiver válido, durante esses 12 meses, 
poder ser-lhes atribuídas casas. Acrescentou que não valeria a pena ilusões: seja 
através da cooperativa, seja através da renda apoiada, qualquer dessas opções vai 
demorar algum tempo até poder ser entregue a chave à pessoa. E era nesse 
tempo que demora, que a câmara entendeu, dentro daquilo que são as 
possibilidades e oportunidades de mercado, fazer algumas aquisições. Informou 
também a senhora vice-presidente que solicitou aos senhores presidentes das 
juntas de freguesia que informassem o executivo sempre que tivessem 
conhecimento de casas degradadas que estivessem à venda ou casas antigas que 
estivessem à venda e que não precisassem de muitas obras. Acrescentou que até à 
data, apenas o senhor presidente da Junta de Freguesia de Paderne forneceu uma 
lista. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente interveio dizendo que sendo uma das prioridades deste 
executivo, a habitação é uma área extremamente carenciada e com necessidades 
prementes e urgentes. No momento, há a possibilidade de fazer alguma construção 
mas isto não era suficiente. A par disso havia contactos com instituições bancárias 
e imobiliárias e tem sempre que se recorrer à avaliação, tendo o Município já um 
perito avaliador a fazer a avaliação de alguns prédios mas não é tão célere quanto 
se possa querer. O Município tinha um perito avaliador que já não tem, o que é 
mais difícil ainda, sendo mais moroso. Reforçou o senhor presidente que o 
executivo estava atento e que todos os contributos são válidos. -----------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  
Antes da discussão dos cinco assuntos a seguir descritos, a senhora vice-
presidente, com fundamento de fazer parte da Comissão de Habitação do 
Município de Albufeira, 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. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO – CARLA SOFIA DA 
SILVA COSTA – INFORMAÇÃO = 

Relacionados com este assunto foram apresentados os seguintes dois documentos: ------   



  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

O primeiro, uma informação com origem na Divisão de Educação e Ação Social, 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 e em conformidade com o aprovado pela Comissão de Habitação, 
sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------- 
a) Indeferir a atribuição de subsídio de arrendamento à candidata Carla Sofia da Silva 

Costa; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Que o processo será reavaliado quando a munícipe perfazer um ano de residência no 

concelho; ------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Que a munícipe deve fazer a candidatura ao Programa Porta 65 – Arrendamento por 

Jovens e apresentar prova do resultado da mesma no Serviço de Habitação do 
Município.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

O segundo, a ata número dois barra dois mil e dezoito da Comissão de Habitação do 
Município de Albufeira, que também se dá por integralmente transcrita e da qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que na 
sua parte relevante refere: -------------------------------------------------------------------- 
“Analisado o processo referente à candidatura ao Subsídio de Arrendamento de Carla 
Sofia da Silva Costa, procedeu-se à votação, tendo sido aprovado por unanimidade, não 
propor a atribuição do subsídio, devendo o processo ser reavaliado quando a munícipe 
perfazer um ano de residência no concelho. A munícipe deve fazer a candidatura ao 
Programa Porta 65 – Arrendamento por Jovens e apresentar prova do resultado da 
mesma no Serviço de Habitação do Município.” ----------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---- 
Não estava presente a senhora vice-presidente. ------------------------------------------ 

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO – ILDA MARIA 
VENERANDA PIMENTA – 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 em 
conclusão refere o seguinte:  ------------------------------------------------------------------ 
 “Verificando-se a falta de documentos necessários à avaliação socioeconómica do 
agregado familiar, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------- 
a) Manifestar a intenção de indeferir a 2.ª candidatura de Ilda Maria Veneranda 

Pimenta ao subsídio de arrendamento; ----------------------------------------------------- 
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b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 
primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder à 
candidata 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 a candidatura seja indeferida.” ---------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---  
Não estava presente a senhora vice-presidente. -----------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – HALYNA FESENETS  
– INFORMAÇÃO = 

Relacionados com este assunto foram apresentados os seguintes dois documentos: ------   
O primeiro, uma informação com origem na Divisão de Educação e Ação Social, 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) A atribuição, no âmbito de segunda candidatura, subsídio de arrendamento à 

candidata Halyna Fesenets, no valor de 192,00€ mensais, com efeito a partir do 
início de maio de 2018; ---------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento do referido subsídio.” -------------------------------------------  
O segundo, a ata número dois barra dois mil e dezoito da Comissão de Habitação do 
Município de Albufeira, que também se dá por integralmente transcrita e da qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que na 
sua parte relevante refere:  ------------------------------------------------------------------  
“Analisado o processo referente à segunda candidatura ao Subsídio de Arrendamento 
de Halyna Fesenets, procedeu-se à votação, tendo sido aprovado por unanimidade, 
concordar com a atribuição de subsídio de arrendamento devendo a munícipe fazer 
prova de procura ativa de emprego.” ----------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---  
Não estava presente a senhora vice-presidente. -----------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – SIMONE TORBES 
MUNHOZ ESPÍRITO SANTO – INFORMAÇÃO = 

Relacionados com este assunto foram apresentados os seguintes dois documentos:  -----  
O primeiro, uma informação com origem na Divisão de Educação e Ação Social, que se 



  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

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) A atribuição, no âmbito de segunda candidatura, de subsídio de arrendamento à 

candidata Simone Torbes Munhoz Espírito Santo, no valor de 200,00€ mensais, com 
efeito a partir do início de maio de 2018; ------------------------------------------------- 

b) Proceder ao pagamento do referido subsídio.” -------------------------------------------- 
O segundo, a ata número dois barra dois mil e dezoito da Comissão de Habitação do 
Município de Albufeira, que também se dá por integralmente transcrita e da qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que na 
sua parte relevante refere:  ------------------------------------------------------------------- 
“Analisado o processo referente à segunda candidatura ao Subsídio de Arrendamento 
de Simone Torbes Munhoz Espírito Santo, procedeu-se à votação, tendo sido aprovado 
por unanimidade, concordar com a atribuição de subsídio de arrendamento.” -------------- 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---- 
Não estava presente a senhora vice-presidente. ------------------------------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – HELENA MARIA MORAIS 

SILVA – INFORMAÇÃO = 
Relacionados com este assunto foram apresentados os seguintes dois documentos:  ------ 
O primeiro, uma informação com origem na Divisão de Educação e Ação Social, 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) A atribuição, no âmbito de segunda candidatura, subsídio de arrendamento à 

candidata Helena Maria Morais Silva, no valor de 200,00€ mensais, com efeito a 
partir do início de maio de 2018; ----------------------------------------------------------- 

b) Proceder ao pagamento do referido subsídio.” -------------------------------------------- 
O segundo, a ata número dois barra dois mil e dezoito da Comissão de Habitação do 
Município de Albufeira, que também se dá por integralmente transcrita e da qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que na 
sua parte relevante refere:  ------------------------------------------------------------------- 
“Analisado o processo referente à segunda candidatura ao Subsídio de Arrendamento 
de Helena Maria Morais Silva, procedeu-se à votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade, concordar com a atribuição de subsídio de arrendamento.” ------------------- 
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Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---  
Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou 
à sala. ------------------------------------------------------------------------------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – MARIA FERNANDA ADÃO 

MARQUES – 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 em 
conclusão refere o seguinte:  -----------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 174,00€ (cento e setenta e quatro 
euros), à candidata Maria Fernanda Adão Marques, a partir do início de junho de 2018, 
inclusive.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente, com 
fundamento de fazer parte da Comissão de Habitação do Município de Albufeira, 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. ------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – LISANDRA QUITÉRIA 
MENESES GOMES – INFORMAÇÃO = 

Relacionados com este assunto foram apresentados os seguintes dois documentos: ------   
O primeiro, uma informação com origem na Divisão de Educação e Ação Social, 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) A atribuição, temporária, de subsídio de arrendamento à candidata Lisandra 

Quitéria Meneses Gomes, no valor de 200,00€ mensais, com efeito a partir do início 
de maio de 2018; ---------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento do referido subsídio; --------------------------------------------  
c) Que a continuidade da atribuição do subsídio fica condicionada à prova, por parte da 

candidata, de exclusão do apoio financeiro do estado Programa Porta 65-
Arrendamento por Jovens.” ----------------------------------------------------------------  
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O segundo, a ata número dois barra dois mil e dezoito da Comissão de Habitação do 
Município de Albufeira, que também se dá por integralmente transcrita e da qual fica 
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que na 
sua parte relevante refere: -------------------------------------------------------------------- 
“Analisado o processo referente à candidatura ao Subsídio de Arrendamento de 
Lisandra Quitéria Meneses Gomes, procedeu-se à votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade, concordar com a atribuição de subsídio de arrendamento. Mais foi 
decidido que a munícipe deve fazer a candidatura ao Programa Porta 65 – 
Arrendamento por Jovens e apresentar prova do resultado da mesma no Serviço de 
Habitação do Município.” -----------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---- 
Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou 
à sala. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – FIRMINO RAMOS PEREIRA 

– INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Educação e Ação Social, foi 
apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que em 
conclusão refere o seguinte:  ------------------------------------------------------------------ 
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 200,00€ (duzentos euros), ao candidato 
Firmino Ramos Pereira, a partir do início de junho de 2018, 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 – MARIA DO CARMO VAZ 
SANTOS – 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 em 
conclusão refere o seguinte:  ------------------------------------------------------------------ 
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 200,00€ (duzentos euros), à candidata 
Maria do Carmo Vaz Santos, a partir do início de junho de 2018, inclusive.” --------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
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serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – JOÃO MIGUEL RAMOS 

CHAUVIN TOSCANO PESSOA – 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 em 
conclusão refere o seguinte:  -----------------------------------------------------------------  
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere atribuir 
subsídio de arrendamento, no valor mensal de 150,00€ (cento e cinquenta euros), ao 
candidato João Miguel Ramos Chauvin Toscano Pessoa, a partir do início de junho de 
2018, inclusive.” --------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= PISCINAS MUNICIPAIS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE 
UTILIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------     
1. Em Novembro de 2017 o progenitor de Noa Brandão Costa deslocou-se aos serviços 

da DEAS, onde solicitou a isenção do pagamento das taxas de utilização das 
piscinas. Foi efectuada a análise e considerou-se que apenas esta criança fazia parte 
do agregado familiar, tendo o pedido sido indeferido. -----------------------------------  

2. Após esta decisão de indeferimento, o progenitor reclamou junto dos serviços e 
constatou-se que o agregado familiar é constituído por mais duas crianças, o que 
significa que é composto por 5 pessoas e não por 3. Com este novo dado, o resultado 
da análise foi o oposto e por deliberação de câmara de 30-1-2018, foi corrigida a 
situação, e foi proposta a restituição das mensalidades de Novembro, Dezembro e 
Janeiro a Noa Brandão Pires e Nara Brandão Pires, com a seguinte distribuição: ------  

  
 
 
 
 
 
 
3. Que a alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às 

  Noa Nara 
Novembro de 2017 20,62 € 0,00 € 
Dezembro de 2017 20,62 € 0,00 € 
Janeiro de 2018 20,62 € 15,46 € 
3/4 de junho  2018   15,48 € 11,61 € 
Total parcial 77,34 € 27,07 € 

Total 104,41 € 
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Câmaras Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra; ------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------- Proponho: -------------------------------------------- 
Que a digníssima Câmara Municipal delibere restituir o montante de 104,41€ aos 
progenitores das utentes Noa e Nara Brandão Costa” --------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 
= PROJETO “EDUCAÇÃO NO VERÃO” 2018 – VALORES A PAGAR – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------- 
“O Projeto “Educação no Verão” desenvolvido pela Divisão de Educação e Ação Social 
pretende dar resposta aos alunos do 1.º ciclo do concelho de Albufeira, no período de 
férias letivas de verão, e tem como objetivo enriquecer os tempos livres dos alunos, 
contribuir para a sua formação integral e promover estilos de vida saudável.  ------------- 
O Projeto irá decorrer entre 2 de julho e 24 de agosto de 2018, é composto por 4 
campos (4 quinzenas) e a validação da inscrição está sujeita ao pagamento de um valor 
por campo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------     
1. Que a alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às 

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

2. Que de acordo com a alínea d), ponto 2 e ponto 6 do Regulamento do Projeto 
“Educação no Verão” publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168 de 2 de 
setembro de 2013, é necessário efetuar o pagamento de um valor a definir 
anualmente para validar as inscrições; ----------------------------------------------------- 

3. que a situação se enquadra nesta previsão legal; ------------------------------------------ 
Proponho que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar os valores para 
pagamento e validação das inscrições, referentes ao ano de 2018, nos seguintes 
termos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Por cada campo (quinzenal) efetuar o pagamento:  ---------------------------------------- 
 Valor normal 75€, alunos com escalão A 20€ e alunos com escalão B 37,5€, no caso 

de existirem vários irmãos a frequentar o projeto aplica-se um desconto de 20% 
sobre o valor total das inscrições, ou ------------------------------------------------------ 

b) No caso de necessitar de transporte, por cada campo (quinzenal) efectuar o 
pagamento: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 Valor normal 80€, alunos com escalão A 22€ e alunos com escalão B 40,5€, no caso 
de existirem vários irmãos a frequentar o projeto aplica-se um desconto de 20% 
sobre o valor total das inscrições.” --------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= PROJETO “SONHOS DE VERÃO” 2018 – VALORES A PAGAR – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
“O Projeto “Sonhos de Verão” desenvolvido pela Divisão de Educação e Ação Social 
pretende dar resposta às crianças que frequentam o pré-escolar do concelho de 
Albufeira, durante o mês de agosto, e tem como objetivo enriquecer o período de 
férias através da realização de atividades lúdico-pedagógicas.  ----------------------------  
O Projeto irá decorrer entre 6 a 31 de agosto de 2018, é composto por 2 quinzenas e a 
validação da inscrição está sujeita ao pagamento de um valor por quinzena. ---------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------      
1. Que a alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às 

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

2. Que de acordo com a alínea c) do artigo 9.º do Regulamento do Projeto “Sonhos de 
Verão” publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 247 de 23 de dezembro de 
2014, é necessário efetuar o pagamento de um valor a definir anualmente para 
validar as inscrições; -----------------------------------------------------------------------  

3. que a situação se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------------------  
Proponho que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar os valores para 
pagamento e validação das inscrições, referentes ao ano de 2018, nos seguintes 
termos: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Por cada quinzena efetuar o pagamento:  -----------------------------------------------------  
Valor normal 75€, alunos com escalão A 20€ e alunos com escalão B 37,50€.” -------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
= ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE – PROJETO VATE – “VAMOS 

APANHAR O TEATRO”- PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
“Através do e-mail anexo à presente proposta a ACTA – Companhia de Teatro do 
Algarve vem, apresentar o espectáculo para o presente ano do projeto Vate – “Vamos 
apanhar o teatro”.------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
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1. Que “Vamos Apanhar o Teatro” é um projecto de animação sócio-cultural, dirigido às 
comunidades rurais do interior do Algarve, com prioridade para a faixa etária 
infanto-juvenil, tendo sido, anos anteriores, levado a cabo em Escolas do 1.º Ciclo do 
Concelho; ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que a comparticipação financeira deste Município para a temporada 2018 será no 
valor de 6.000,00€ (seis mil euros); -------------------------------------------------------- 

3. Que o projecto continuará a constituir uma imensurável mais valia para a oferta 
cultural da região, tendo em atenção a descentralização, bem como o público alvo a 
atingir pelo projeto; ------------------------------------------------------------------------- 

4. Que pela cooperação financeira, as Câmaras Municipais, incluindo Albufeira, terão 
como contrapartida a oferta de espectáculos/ateliers, produzidos pela ACTA que 
decorrerão nos respetivos concelhos. Em Albufeira, para a temporada em causa, 
estão previstos 24 espectáculos/ateliers; ------------------------------------------------- 

5. Que nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
confere competência à Câmara Municipal para apoiar ou comparticipar pelos meios 
adequados, as actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra; ------------------------------------------------------------ 

6. Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------ 
 --------------------------------------- PROPONHO: -------------------------------------------- 
Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar esta iniciativa através da atribuição 
de subsídio no valor de 6.000,00€ (seis mil euros).” ------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 

= LIVROS - UNIVERSIDADE SÉNIOR/SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
RIBEIRA DE PENA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -  
“Vem a Universidade Sénior/Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena solicitar a 
oferta de livros editados pela CMA sobre o concelho de Albufeira, para serem 
adstritos a um grupo de alunos idosos daquela Instituição, no âmbito da cadeira de 
Desenvolvimento Pessoal e Social.  ------------------------------------------------------------ 
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
a) Que os livros constituem uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelo Poder Local, em matéria de atividade editorial; -------------------------------------- 
b) Que os livros prestam um precioso auxílio no fomento ao hábito de leitura, 

assumindo um papel pedagógico;  ----------------------------------------------------------- 
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c) Que existe a possibilidade de ofertar os livros abaixo referidos, nos termos da 
informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; ------------  

d) Que, cumulativamente, as obras promovem o concelho de Albufeira e os autores 
naturais ou residentes em Albufeira; -----------------------------------------------------  

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

f) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  
 ---------------------------------------- PROPONHO --------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere ofertar um exemplar dos seguintes livros, 
sobre o concelho de Albufeira, à Universidade Sénior/Santa Casa da Misericórdia de 
Ribeira de Pena, para serem adstritos a um grupo de alunos idosos daquela Instituição, 
no âmbito da cadeira de Desenvolvimento Pessoal e Social: ---------------------------------  
- PATRIMÓNIO, CULTURA E GENTES DE ALBUFEIRA, da autoria de Idalina Nunes 
Nobre, Luís Campos Paulo e Patrícia Batista; -------------------------------------------------  
- ALBUFEIRA – IMAGENS DO PASSADO, da autoria de Adelaide Amado e Idalina 
Nobre; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- ALBUFEIRA DA IDADE MÉDIA AO ANTIGO REGIME, da autoria de Idalina Nobre; -  
- CARTA DE FORAL DA VILA DE ALBUFEIRA E SEU TERMO, da autoria de Adelaide 
Amado.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 
 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONSULTA PRÉVIA AO ABRIGO 
DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 1, DO ARTIGO 20.º E ART.ºS 112.º A 

127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO  
DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, ALTERADO E REPUBLICADO 

PELO DECRETO-LEI N.º 111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO, A SEGUIR 
DESIGNADO CCP, PARA IMPRESSÃO DA AGENDA CULTURAL, BOLETIM 

INFORMATIVO E REVISTA ALBUFEIRA – DESPACHO = 
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente em dezoito de maio corrente, através do qual determinou manifestar 
concordância com o sugerido nas informações dos serviços, designadamente com o 

E – GABINETE DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
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conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovou a abertura do procedimento, 
designou os elementos componentes do júri e solicitou, para evolução do processo, a 
necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos 
previstos da alínea c) do número um do artigo sexto da lei número oito barra dois mil e 
doze, de vinte e um de fevereiro.  ------------------------------------------------------------- 
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação com origem no 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais, do seguinte 
teor:  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Fundamentação: Não tendo o Município de Albufeira capacidade de impressão de 
milhares de exemplares de publicações de informação sobre ações que decorrem ou 
decorrerão no Município, e sendo um direito que assiste aos munícipes o de serem 
informados das ações que decorrem em Albufeira, torna-se imperativo que se proceda 
à impressão de boletim com informação mensal sobre as ações e deliberações da 
Câmara Municipal, que seja feita uma revista Albufeira que destaque as atividades de 
interesse cultural e económico do Município e uma agenda mensal acerca dos eventos 
que irão decorrer ao longo do mês. As empresas especializadas neste tipo de produto 
(impressão em grandes quantidades) estão melhor preparadas que o Município para 
cumprimento de trâmites legais inerentes ao sector gráfico e mercê das grandes 
quantidades de trabalho efetuado, bem como de um conhecimento mais apropriado do 
mercado, apresentam um custo menor a este Município do que se for o próprio a 
produzir elevadas quantias de publicações atempadamente, pelo que entende o 
Município proceder à aquisição, por consulta prévia com convite a três entidades, ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 20.º e art.ºs 112.º a 127.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, da 
impressão da agenda cultural, boletim informativo e revista Albufeira na atual redação, 
para no biénio 2018-2019. ---------------------------------------------------------------------- 
Classificação económica da despesa: 0901/020217 – GOP2017/5031 – (16.677,50€ + 
IVA) – 2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Classificação económica da despesa: 0901/020217 – GOP2017/5031 – (15.927,50€ + 
IVA) – 2019 ------------------------------------------------------------------------------------- 
O preço base (valor limite do presente procedimento) foi fixado tendo em conta os 
custos médios unitários, resultantes de anteriores procedimentos para prestações do 
mesmo tipo (n.º 3 do art.º 47 do CCP na sua versão atualizada). ----------------------------- 
Submete-se à consideração superior a presente informação que visa o seguinte: ---------- 
1 – Escolha do tipo de procedimento ----------------------------------------------------------- 
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Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º e artigos n.º 112.º a 127.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei N.º 111-B/2017 de 31 de agosto e para 
os efeitos previstos nos artigos 36.º e 38.º, do mesmo diploma solicita-se autorização 
para aplicação do “procedimento por consulta prévia”, previsto na alínea a) do n.º 1 do 
art.º 16.º do mesmo diploma. ------------------------------------------------------------------  
Optou-se pela consulta prévia tendo em conta o valor do preço base. ----------------------  
O valor estimado da despesa é de € 32.605,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor 
e enquadra-se dentro dos limites previstos para o procedimento proposto. ---------------  
Propõe-se que seja endereçado convite às seguintes entidades:----------------------------  
Litográfis – Artes Gráficas Lda. --------------------------------------------------------------  
Litográfis Park  --------------------------------------------------------------------------------  
Pavilhão A – Vale Paraíso ----------------------------------------------------------------------  
8200-567 Albufeira ---------------------------------------------------------------------------  
Telefone: 289 598 500 ------------------------------------------------------------------------  
Correio eletrónico: geral@litografis.pt -------------------------------------------------------  
Contribuinte: 502 044 403 --------------------------------------------------------------------  
Gráfica Comercial ------------------------------------------------------------------------------  
Zona Industrial de Loulé, Apartado 247 -----------------------------------------------------  
8100-911 Loulé ---------------------------------------------------------------------------------  
Telefone: 289 420 200 ------------------------------------------------------------------------  
Correio eletrónico: lena@graficacomercial.com ----------------------------------------------  
Contribuinte: 500 030 693 --------------------------------------------------------------------  
Gráfica Joaquim Águas Lda. -------------------------------------------------------------------  
Zona Industrial Carmo Lote 6/7, Lagoa ------------------------------------------------------  
8400-445 LAGOA -----------------------------------------------------------------------------  
Telefone: 282 342 632/282341474 ----------------------------------------------------------  
Correio eletrónico: dep.comercial@grafica-aguas.com --------------------------------------  
Contribuinte: 501417133 ----------------------------------------------------------------------  
2 – Aprovação do processo de concurso ------------------------------------------------------  
Para efeitos de aprovação, acompanham a presente proposta o caderno de encargos, o 
convite elaborado pela DCPGP relativo ao procedimento para impressão da agenda 
cultural, boletim informativo e revista Albufeira pelo valor de € 32.605,00 (+ IVA) - 
plurianual (16.677,50€ + IVA em 2018 e 15.927,50€ + IVA no ano de 2019) e a matriz 
de quantidades. --------------------------------------------------------------------------------  
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Tratando-se de um contrato misto cujo tipo contratual preponderante não é uma 
aquisição de serviços mas sim em que o serviço assume um carácter acessório da 
disponibilização de um bem, não é aplicável o disposto do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 
144/2017, de 29 de dezembro (OE2018). ----------------------------------------------------- 
Mais se informa que a aquisição não se enquadra no art.º 22 do CCP por se traduzir em 
prestações que não são susceptíveis de constituírem objeto de um único contrato. ------- 
Sendo necessário proceder à nomeação do júri do procedimento, submete-se ainda a 
decisão superior a seguinte proposta de constituição: --------------------------------------- 
Efetivos ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente - Cristiano José da Ponte Cabrita, Coordenador do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais ---------------------------------- 
1.º Vogal – Luísa Augusta Monteiro Araújo de Sá, Técnico Superior ------------------------ 
2.º Vogal – Rui Miguel Martins Gregório, Técnico Superior ---------------------------------- 
Suplentes --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Isabel Vieira Borralho, Assistente Técnico ---------------------------------------------- 
Andreia Filipa da Silva Rodrigues Hallberg, Técnica Superior ------------------------------- 
Sugere-se que seja designada como gestora de contrato com a função de acompanhar 
permanentemente a execução deste, a Assistente Técnica Ana Isabel Vieira Borralho 
(art.º 290-A do CCP). --------------------------------------------------------------------------- 
Solicita-se o respetivo cabimento.” ------------------------------------------------------------ 
Esta informação fazia-se acompanhar do convite e do caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.  ------------------------------------------------------------------------------ 
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
 

= PROCESSO DISCIPLINAR – MARIA DA GRAÇA FLOR MARTINS ALEIXO – 
INFORMAÇÃO = 

Relacionado com o assunto em título referido e com origem na Divisão Jurídica e de 
Contencioso, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ----------------------------  
“Exma. Senhora Chefe de Divisão, ------------------------------------------------------------- 
Concluída a instrução dos autos disciplinares em apreço, foi elaborado o Relatório Final 
com proposta de aplicação de sanção e enviado em 9/08/2017, para o Sr. Vereador 
Rogério Neto para ser submetido a apreciação e deliberação da Excelentíssima Câmara 
Municipal, nos termos do nº. 3, do artº. 219º., da Lei 35/2014, de 20/06. ------------------ 
Na reunião de 17/08/2017 a Excelentíssima Câmara Municipal não apreciou o Relatório 

F – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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aludido. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ora, a decisão do Procedimento deveria ser proferida no prazo máximo de 30 dias a 
contar da data da recepção do Processo por parte da entidade que ordenou a sua 
instauração - nº. 3, do artº. 220º., do citado diploma legal, ou seja até 21/09/2017. -----  
O incumprimento do prazo de 30 dias para apreciação e aplicação da sanção proposta, 
determina a caducidade do direito de aplicar a sanção - nº.s 3 e 4, do artº. 220º., da Lei 
35/2014, de 20 de Junho. ---------------------------------------------------------------------  
Nesta conformidade, sou de parecer que a Excelentíssima Câmara Municipal deve 
declarar a caducidade do direito de aplicar a sanção proposta nos termos e pelos 
fundamentos explanados.” ---------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente quis saber por que razão passou o prazo. -------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto esclareceu que este processo foi promovido por 
si, tendo vindo a reunião da câmara municipal em outubro do ano passado, ainda 
com o anterior executivo tendo sido levantadas algumas questões pertinentes que 
precisaram de ser avaliadas tendo o processo sido por unanimidade retirado para 
ser revisto. Salientou que uma das pessoas que pretendeu analisar melhor o 
processo pessoalmente foi o doutor Carlos Silva e Sousa, tendo o processo ficado 
pendente uma série de tempo. O senhor vereador Rogério Neto concluiu dizendo 
que, já neste mandato, quando procurou o processo já os prazos estavam 
prescritos. -------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente perguntou se o processo era para arquivar ao que o senhor 
vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente. --------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente questionou se os processos disciplinares 
vinham sempre a reunião de câmara ao que a senhora vice-presidente respondeu 
que vinha a reunião de câmara a decisão final. -------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do direito de aplicar a 
sanção proposta no Relatório Final de oito de agosto de dois mil e dezassete, por 
incumprimento do prazo de trinta dias para apreciação e aplicação daquela, ao 
abrigo dos números três e quatro, do artigo ducentésimo vigésimo, da Lei número 
trinta e cinco, barra, dois mil e quinze, de vinte de junho. -----------------------------  
 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA REDE GERAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUBSISTEMA SUL POENTE VALE DA URSA E 

ILHA DA MADEIRA – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Convirsul – Construções e 

G – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Obras Públicas, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção 
provisória, datado de vinte e três de abril 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, homologar o auto de receção provisória. ------------ 
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor 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, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------- 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO 
CORGUINHO E TROÇO DA ESTRADA DE VALE CARRO ENTRE O 

ENTRONCAMENTO COM A RUA DO CORGUINHO E O ENTRONCAMENTO COM 
A E.M. 526 – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Convirsul – Construções e 
Obras Públicas, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção 
provisória, datado de dois de maio corrente, 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 presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------- 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAUL 
HARRIS, ENTRE A ROTUNDA DO CENTRO DE SAÚDE E A ROTUNDA DO 

TERMINAL RODOVIÁRIO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE 
LIBERAÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da 
caução, datado de seis de abril último, pelo qual se constata que todos os trabalhos se 
encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão porque se 
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considera que se encontram reunidas todas as condições para se proceder à liberação 
de sessenta por cento das cauções e quantias retidas, para garantia da presente 
empreitada.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder 
à liberação de sessenta por cento dos valores prestados para garantia da 
empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA DESCARGA 
PLUVIAL E CONTENÇÃO DE AREAL NA PRAIA DOS PESCADORES – FASE 2 – 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL  
DA CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Hidralgar, S.A. foi 
apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução, datado de 
vinte e três de fevereiro 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, para garantia da presente 
empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------  
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. ------------------------------------------------------------------------------------  
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor 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, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA RUA E BECO 

DA CORCOVADA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO 
PARCIAL DA CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da 
caução, datado de seis de abril 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, para garantia da presente 
empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 
mandar proceder à liberação de trinta por cento dos valores prestados para 
garantia da empreitada. ---------------------------------------------------------------------- 
Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------- 
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA PARA REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS 

TIPIFICADOS – 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 
seiscentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos 
euros, acrescido do IVA. ----------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a conta final da obra. ------ 
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------- 

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA PARA 
EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS EM CALÇADA/PAVÊ NO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 
Relacionado com este concurso e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado o Relatório Final, que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião, e que, em conclusão refere o seguinte: -------------------  
“Com base nos resultados obtidos, propõe-se: ------------------------------------------------ 
3.1 – A adjudicação da “Empreitada para execução de passadeiras em calçada/pavê no 
concelho de Albufeira” à empresa VEIRABAR, LDA pelo valor de 203.714,93 € mais 
IVA, à taxa legal em vigor, por apresentar o preço mais baixo.” ---------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o Relatório Final, adjudicar a 
“Empreitada para execução de passadeiras em calçada/pavê, no município de 
Albufeira, à empresa VEIRABAR, LIMITADA, pelo valor de duzentos e três mil, 
setecentos e catorze euros e noventa e três cêntimos, acrescido de IVA, à taxa 
legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------- 
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO – AO ABRIGO DO 

DISPOSTO NO PONTO II) DA ALÍNEA E) DO N.º 1, DO ARTIGO 24.º E 
ART.ºS 112.º A 127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA 

ATUAL REDAÇÃO, ALTERADO E REPUBLICADO PELO  
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DECRETO-LEI N.º 111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO, PARA  
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS  

DA MARCA MAN E GRUAS DA MARCA PALFINGER, INCLUINDO  
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO  

– DESPACHO = 
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente em vinte e dois de maio corrente, através do qual determinou manifestar 
concordância com o sugerido nas informações dos serviços, designadamente com o 
conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovou a abertura do procedimento, e 
solicitou, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 
assembleia municipal, nos termos previstos da alínea c) do número um do artigo sexto 
da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro.  ---------------------  
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação com origem na 
Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor:  ------  
“Tendo em conta a necessidade de, durante o período de aproximadamente dois anos, 
proceder a reparações e revisões nas viaturas da marca MAN e gruas da marca 
Palfinger, existentes na frota do Município considera-se justificável, a contratação de 
uma firma que permita efetuar as reparações necessárias. ---------------------------------  
De acordo com o n.º 1 do art.º 36.º em articulação com art.º 38.º do Código dos 
Contratos Públicos, na sua redação atual, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B 
de 31 de agosto, a decisão de contratar e da escolha do procedimento, cabe ao órgão 
com competência para autorizar a despesa. Desta forma, propõe-se a abertura do 
procedimento referido em assunto, nos termos do disposto no ponto ii) da alínea e) do 
n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. ---------------  
Consideram estes Serviços, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 
uma entidade determinada, não existindo substituto razoável, pelos seguintes motivos 
técnicos: ----------------------------------------------------------------------------------------  
• Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 

programadas, como por exemplo, mudanças de óleo e preparação das viaturas para 
as inspeções periódicas obrigatórias, sendo necessário adquirir peças e acessórios. 
Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um conjunto 
de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais das 
marcas; --------------------------------------------------------------------------------------  

• Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 
bastante inferior à expectável; ------------------------------------------------------------  
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• Os concessionários têm conhecimentos aprofundados e atualizados sobre os 
sistemas eletrónicos das viaturas, bem como equipamentos específicos da marca 
para diagnóstico, possibilitando efetuar reparações para os quais esses 
conhecimentos e equipamentos sejam necessários; --------------------------------------- 

• No caso das gruas, as mesmas têm que ser sujeitas a verificações técnicas de 
segurança e emissão de relatórios nos termos do Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de 
fevereiro. Estas verificações têm que ser feitas por técnicos competentes com 
conhecimentos teóricos e práticos e experiência, adequados à deteção de defeitos 
ou deficiências e à avaliação da sua importância em relação à segurança na utilização 
do referido equipamento. ------------------------------------------------------------------- 

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 
que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado das marcas 
MAN e Palfinger, na região do Algarve: ------------------------------------------------------- 
- Hydraplan, S.A. ------------------------------------------------------------------------------- 
Considera-se que o concessionário oficial das marcas: --------------------------------------- 
• Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

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

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

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

satisfatórias e em condições de segurança, bem como as verificações técnicas de 
segurança das gruas, nos termos da legislação em vigor; --------------------------------- 

• Possui equipamentos informáticos específicos e próprios da marca (hardware e 
software) para aceder aos sistemas eletrónicos das viaturas, o que permite efetuar 
diagnósticos e outro tipo de verificações; ------------------------------------------------- 

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

Tendo em conta que o prazo de um procedimento idêntico, adjudicado à mesma firma, 
está praticamente esgotado, pretende-se que o presente fornecimento contínuo 
produza efeitos imediatamente a seguir à assinatura do contrato. Este novo 
procedimento deverá manter-se em vigor até ao momento em que for atingido o limite 
de 34.000,00€ + IVA, ou até ao prazo limite de dois anos, consoante o que ocorrer 
primeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do disposto no art.º 290.º - A, do Código dos Contratos Públicos, com a sua 
atual redação, indica-se o técnico destes serviços, João Vinhas Reis, na qualidade de 
gestor do presente contrato; -----------------------------------------------------------------  
Prevê-se a seguinte distribuição da verba: ---------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 
referida.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do convite e do caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.  ------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO – AO ABRIGO DO 

DISPOSTO NO PONTO II) DA ALÍNEA E) DO N.º 1, DO ARTIGO 24.º E 
ARTIGOS 112.º A 127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA 

ATUAL REDAÇÃO, ALTERADO E REPUBLICADO PELO DECRETO-LEI  
N.º 111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA MARCA TOYOTA,  
INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO 

 E MANUTENÇÃO – DESPACHO = 
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente em vinte e três de maio corrente, através do qual determinou manifestar 
concordância com o sugerido nas informações dos serviços, designadamente com o 
conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovou a abertura do procedimento, e 
solicitou, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 
assembleia municipal, nos termos previstos da alínea c) do número um do artigo sexto 
da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. ----------------------  
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação com origem na 
Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ------  
“Havendo necessidade de, durante o período de aproximadamente dois anos, proceder a 
reparações nas viaturas da marca TOYOTA existentes na frota do Município, propõe-
se a abertura do procedimento referido em assunto, nos termos do disposto na alínea 

  
Rubrica 

2018 
(10 meses) 

2019 
(12 meses) 

2020 
(2 meses) 

Peças para 
viaturas  

04.03/02.01.12 5.125,00€ c/ IVA 6.150,00€ c/ IVA 1.025,00€ c/ IVA 

Serviços de 
reparação  

04.03/02.02.03  12.300,00€ c/ IVA 14.760,00€ c/ IVA 2.460,00€ c/ IVA 
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e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual. ----------------------------------------- 
Consideram estes Serviços, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 
uma entidade determinada, pelos seguintes motivos técnicos: ------------------------------- 
• Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 

programadas, como por exemplo, mudanças de óleo e preparação das viaturas para 
as inspeções periódicas obrigatórias, sendo necessário adquirir peças e acessórios. 
Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um conjunto 
de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais da 
marca; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 
bastante inferior à expectável; ------------------------------------------------------------ 

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

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 
que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado da marca Toyota 
na região do Algarve: --------------------------------------------------------------------------- 
CAETANO – AUTO, S.A. ----------------------------------------------------------------------- 
Considera-se que o concessionário oficial da marca: ----------------------------------------- 
• Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

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

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

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

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

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

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

Pretende-se que o fornecimento contínuo produza efeitos a partir do término do 
procedimento de fornecimento de peças e acessórios para viaturas, incluindo serviços 
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de reparação e manutenção, adjudicado à mesma firma, que se encontra atualmente em 
vigor, e cuja verba se prevê que esgote no final do ano. Este novo procedimento deverá 
manter-se em vigor até ao momento em que for atingido o limite de 43.200,00€ + IVA, 
ou até ao prazo limite de dois anos, consoante o que ocorrer primeiro.  -------------------  
Prevê-se a seguinte distribuição da verba: ---------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 
referida.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do convite e do caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.  ------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO – AO ABRIGO DO 

DISPOSTO NO PONTO II) DA ALÍNEA E) DO N.º 1, DO ARTIGO 24.º E 
ARTIGOS 112.º A 127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA 
ATUAL REDAÇÃO, ALTERADO E REPUBLICADO PELO DECRETO-LEI N.º 111-

B/2017, DE 31 DE AGOSTO, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
PARA VIATURAS DA MARCA MERCEDES, INCLUINDO SERVIÇOS DE 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO  
– DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente em vinte e três de maio corrente, através do qual determinou manifestar 
concordância com o sugerido nas informações dos serviços, designadamente com o 
conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovou a abertura do procedimento, e 
solicitou, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 
assembleia municipal, nos termos previstos da alínea c) do número um do artigo sexto 
da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro.  ---------------------  
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação com origem na 
Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor:  ------  
“Tendo em conta a necessidade de, durante o período de aproximadamente dois anos, 

  
Rubrica 

 
2018 

 
2019 

 
Total 

Peças para 
viaturas  

04.03/02.01.12 14.760,00€ c/ IVA 14.760,00€ c/ IVA 29.520,00€ c/ IVA 

Serviços de 
reparação  

04.03/02.02.03  11.808,00€ c/ IVA 11.808,00€ c/ IVA 23.616,00€ c/ IVA 

    53.136,00€ c/ IVA 
 



  

 

 

 __________________________ 
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proceder a reparações e revisões nas viaturas da marca Mercedes existentes na frota 
do Município considera-se justificável, a contratação de uma firma que permita efetuar 
as reparações necessárias. --------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o n.º 1 do art.º 36.º em articulação com art.º 38.º do Código dos 
Contratos Públicos, na sua redação atual, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B 
de 31 de agosto, a decisão de contratar e da escolha do procedimento, cabe ao órgão 
com competência para autorizar a despesa. Desta forma, propõe-se a abertura do 
procedimento referido em assunto, nos termos do disposto no ponto ii) da alínea e) do 
n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. --------------- 
Estes serviços consideram, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 
uma entidade determinada, não existindo substituto razoável, pelos seguintes motivos 
técnicos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 

programadas, como por exemplo, mudanças de óleo e preparação das viaturas para 
as inspeções periódicas obrigatórias, sendo necessário adquirir peças e acessórios. 
Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um conjunto 
de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais da 
marca; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 
bastante inferior à expectável; ------------------------------------------------------------ 

• Os concessionários têm conhecimentos aprofundados e atualizados sobre os 
sistemas eletrónicos das viaturas, bem como equipamentos específicos da marca 
para diagnóstico, possibilitando efetuar reparações para os quais esses 
conhecimentos e equipamentos sejam necessários; --------------------------------------- 

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 
que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado da marca 
referida, na região do Algarve: ---------------------------------------------------------------- 
Starsul- Comércio de Automóveis, S.A. (NIF 501 333 410) --------------------------------- 
Considera-se que o concessionário oficial da marca: ----------------------------------------- 
• Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

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

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

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

• Possui equipamentos informáticos específicos e próprios da marca (hardware e 
software) para aceder aos sistemas eletrónicos das viaturas, o que permite efetuar 
diagnósticos e outro tipo de verificações; ------------------------------------------------  

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

Pretende-se que o presente fornecimento contínuo produza efeitos imediatamente a 
seguir à assinatura do contrato. Este procedimento deverá manter-se em vigor até ao 
momento em que for atingido o limite de 16.080,00€ + IVA, ou até ao prazo limite de 
dois anos, consoante o que ocorrer primeiro. -------------------------------------------------  
Nos termos do disposto no art.º 290.º - A, do Código dos Contratos Públicos, com a sua 
atual redação, indica-se o técnico destes serviços, João Vinhas Reis, na qualidade de 
gestor do presente contrato; -----------------------------------------------------------------  
Prevê-se a seguinte distribuição da verba: ---------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 
referida.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do convite e do caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.  ------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO – AO ABRIGO DO 

DISPOSTO NO PONTO II) DA ALÍNEA E) DO N.º 1, DO ARTIGO 24.º E 
ARTIGOS 112.º A 127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, 

APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, ALTERADO 
E REPUBLICADO PELO DECRETO-LEI N.º 111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO, 
PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DAS 
MARCAS AUDI, SKODA E VOLKSWAGEN, INCLUINDO SERVIÇOS DE 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 – DESPACHO = 

  
Rubrica 

2018 
(8 meses) 

2019 
(12 meses) 

2020 
(4 meses) 

Total 
(24 meses) 

Peças para 
viaturas  

04.03/02.01.12 3.444,00€ c/ IVA 5.166,00€ c/ IVA 1.722,00€ c/ IVA 10.332,00€ c/ IVA 

Serviços de 
reparação  

04.03/02.02.03  3.148,80€ c/ IVA 4.723,20€ c/ IVA 1.574,40€ c/ IVA 9.446,40€ c/ IVA 
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Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 
presidente em vinte e três de maio corrente, através do qual determinou manifestar 
concordância com o sugerido nas informações dos serviços, designadamente com o 
conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovou a abertura do procedimento, e 
solicitou, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 
assembleia municipal, nos termos previstos da alínea c) do número um do artigo sexto 
da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro.  ---------------------- 
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação com origem na 
Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor:  ------ 
“Visando a abertura do procedimento referido em assunto, foram elaboradas as peças 
do processo constituídas pelo Convite e pelo Caderno de Encargos, as quais se 
submetem à apreciação superior. -------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta a necessidade de, durante o período de aproximadamente dois anos, 
proceder a reparações nas viaturas da marca Audi, Skoda e Volkswagen, existentes na 
frota do Município considera-se justificável, a contratação de uma firma que permita 
efetuar as reparações necessárias. ----------------------------------------------------------- 
Pretende-se que o fornecimento contínuo incluindo prestação de serviços, produza 
efeitos imediatamente após a assinatura do contrato, mantendo-se em vigor até ao 
momento em que for atingido o limite de 19.680,00€ acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, ou até ao prazo limite de dois anos, consoante o que ocorrer primeiro. Prevê-se a 
seguinte distribuição da verba (valores com IVA incluído): ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
De acordo com o n.º 1 do art.º 36.º em articulação com art.º 38.º do Código dos 
Contratos Públicos, na sua redação atual, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B 
de 31 de agosto, a decisão de contratar e da escolha do procedimento, cabe ao órgão 
com competência para autorizar a despesa. --------------------------------------------------- 
Tendo em conta o valor limite do fornecimento em causa, propõe-se a abertura do 
procedimento por ajuste direto, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1, do artigo 
20.º e art.ºs 112.º a 127.º do diploma legal mencionado. -------------------------------------- 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 112.º e n.º 1 do artigo 113.º, deste diploma 
legal, tendo em conta a sugestão de adoção do procedimento por ajuste direto, deverá 

  
Rubrica 

2018 
(8 meses) 

2019 
(12 meses) 

2020 
(4 meses) 

Peças para 
viaturas 

04.03/02.01.12 4.526,40€ 6.789,60€ 2.263,20€ 

Serviços de 
reparação 

04.03/02.02.03 3.542,40€ 5.313,60€ 1.771,20€ 
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ser consultada uma entidade, cabendo ao órgão competente para a decisão de 
contratar a escolha desta entidade: ----------------------------------------------------------  
De forma a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-
se que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado na região do 
Algarve abaixo indicado, sendo que, em procedimento idêntico realizado em anos 
anteriores, para o qual foram consultados dois concessionários/representantes oficiais, 
o que se encontra abaixo indicado foi o único que apresentou proposta e a experiência 
havida com esta entidade, enquanto fornecedor e prestador de serviços, mostrou ser 
satisfatória: ------------------------------------------------------------------------------------  
FORPORTIL (NIF 501 274 936) --------------------------------------------------------------  
Nos termos do disposto no art.º 290.º-A, do Código dos Contratos Públicos, com a sua 
atual redação, indica-se o técnico destes serviços, João Vinhas Reis, na qualidade de 
gestor do presente contrato. -----------------------------------------------------------------  
Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 
referida.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Esta informação fazia-se acompanhar do convite e do caderno de encargos, 
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião.  ------------------------------------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 
EXECUÇÃO DA EMPREITADA PARA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TAMPAS DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 
 – DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pela senhora 
vereadora Cláudia Guedelha em vinte e dois de maio corrente, através do qual 
determinou manifestar concordância com o sugerido nas informações dos serviços, 
designadamente com o conteúdo das peças processuais apresentadas, aprovou a 
abertura do procedimento, designou os elementos componentes do júri e solicitou, para 
evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 
municipal, nos termos previstos da alínea c) do número um do artigo sexto da lei número 
oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro.  -------------------------------------  
Subscrita pela senhora chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regime de 
substituição, foi apresentada a informação referida no despacho da senhora vereadora, 
que é do seguinte teor:  -----------------------------------------------------------------------  
“Verificando-se que a degradação das tampas da rede de água residuais e pluviais do 
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concelho verifica-se na necessidade de proceder à sua substituição em larga escala. 
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 120.000,00 €, mais IVA, à taxa legal em vigor, e está contemplado no PPI para o 
ano 2018. Prevê-se que a verba a gastar em 2018 seja de 100.000,00+iva, o restante 
em 2019. Sugere-se a seguinte constituição de júri: Presidente – Eng.º Paulo Jorge 
Batalha Lopes Azevedo 1.º Vogal efetivo – Eng.ª Ana Paula Claro 2.º Vogal efetivo – Eng. 
Bruno Diniz 1.º Vogal suplente – Eng.º Mário Viegas 2.º Vogal suplente – Encarregado 
Geral da DAS Armindo Oliveira” --------------------------------------------------------------- 
Também relacionada com este assunto, foi apresentada uma informação com origem na 
Divisão Financeira, do seguinte teor:  --------------------------------------------------------- 
“A presente despesa deverá ser afeta ao projº PPI 2018/77. Considerado na 3.ª 
revisão orçamental do ano 2018 e na 3.ª revisão às GOP 2018-2021.” ---------------------- 
Esta informação fazia-se acompanhar do programa de concurso, 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. -------------------------------------------------------------------- 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS E LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – 
INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas as seguintes três 
informações:  ----------------------------------------------------------------------------------- 
- A primeira, subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e 
Espaços Verdes, do seguinte teor:  ------------------------------------------------------------ 
“Tendo em conta a necessidade em assegurar a recolha de resíduos e a limpeza urbana 
do município a partir de 1 de dezembro de 2018, data em que finaliza o atual 
procedimento, procedeu-se à análise no sentido de avaliar a exequibilidade destes 
serviços pelos serviços municipais ou, em alternativa, em outsourcing. --------------------- 
Da análise simplificada efetuada, cujo resultado se apresenta nas tabelas seguintes, 
constata-se que a execução destes serviços pelo município, resulta numa necessidade 
de contratação de 137 colaboradores em época baixa, 155, em época média e 174 em 
época alta. O dimensionamento dos recursos humanos, encontra-se descrito na tabela 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabela 1- Dimensionamento dos recursos humanos ------------------------------------------   
Serviço Sub-serviço Estrutura Motorista_EB

Cantoneiro_E
B

Motorista_EM Cantoneiro_EM Motorista_EA Cantoneiro_EA

Estrutura Direcção contrato 1

Estrutura Gestor de Contrato 2

Estrutura Técnico SIG 1

Estrutura Administrativo 2

Estrutura Encarregado Geral 1

Estrutura Encarregados 3

Estrutura Fiel armazém 1

Estrutura Mecânico 3

Estrutura lubrificante/assistente mecânico 1

Estrutura Lavador viaturas 2

Recolha RU Recolha RU 25 29 29 34 32 35

Recolha RU Lavagem de contentores 4 3 4 3 5 4

Limpeza urbana Limpeza urbana 6 34 6 39 6 44

Limpeza urbana Cemitérios 2 2 2

Limpeza urbana Ecocentro 7 7 7

Geral Férias/Folgas 9 18 9 22 12 27

Total 17 44 93 48 107 55 119  
Da mesma forma, procedeu-se à análise dimensional dos investimentos necessários, 
designadamente, em termos de viaturas e equipamentos. Da análise efetuada constata-
se a necessidade de realizar investimentos correspondentes aproximadamente a 10 
000 000 €. Os resultados referentes à frota de viaturas constam na tabela seguinte: --  
Tabela 2- Dimensionamento de viaturas ------------------------------------------------------  
Tipo Serviço Quantidade Titular Quantidade reserva Valor aquisição Valor Global

Viatura Lava-contentores Lavagem de contentores 2 185.000,00 € 555.000,00 €

Viatura Lava-contentores c/ bomba aspiração e grua Lavagem de contentores 1 205.000,00 € 205.000,00 €

Viatura Lava-contentores Lavagem de contentores 1 280.000,00 € 280.000,00 €

Viatura recolha carga traseira 20m3 Recolha de RU 1 140.000,00 € 280.000,00 €

Viatura recolha carga traseira 15m3 Recolha de RU 5 140.000,00 € 840.000,00 €

Viatura de recolha de 7m3 Recolha de RU 1 120.000,00 € 120.000,00 €

Viatura recolha carga traseira 15m3 c/ grua e tremonha dinâmica Recolha de RU 6 175.000,00 € 1.225.000,00 €

Viatura recolha carga traseira 2 m3 sem compactação Recolha de RU 1 0 55.000,00 € 55.000,00 €

Viatura recolha carga traseira 1,5 m3 sem compactação Recolha de RU 1 0 55.000,00 € 55.000,00 €

Viatura recolha Bi-Lateral Recolha de RU 2 1 275.000,00 € 825.000,00 €

Viatura ampliroll 26 ton com grua Recolha de RU 3 180.000,00 € 720.000,00 €

Viatura ampliroll 32 ton com grua Recolha de RU 3 195.000,00 € 585.000,00 €

Viatura 7,5 ton com caixa aberta + Grua + pinça Recolha de RU 4 50.000,00 € 300.000,00 €

Viatura 7,5 ton com caixa aberta + plataforma elevatória Recolha de RU 4 47.000,00 € 188.000,00 €

Viatura 12 ton com caixa aberta com grua e balde Recolha de RU 1 55.000,00 € 55.000,00 €

Viatura recolha 10m3 - bifluxo Recolha de RU 1 1 150.000,00 € 300.000,00 €

Viatura 3,5 ton com caixa aberta e taipais elevados Limpeza urbana 2 29.000,00 € 116.000,00 €

Viatura 3,5 ton com caixa aberta c/ plataforma elevatória e taipais elevados Limpeza urbana 4 33.000,00 € 132.000,00 €

Viatura 3,5 ton com caixa aberta c/ plataforma elevatória e taipais elevados Recolha de RU 4 1 33.000,00 € 165.000,00 €

Viatura Lava-Ruas Limpeza urbana 2 1 140.000,00 € 420.000,00 €

Varredora mecânica 4m3 Limpeza urbana 4 145.000,00 € 725.000,00 €

Varredora electrica de 2m3 Limpeza urbana 1 80.000,00 € 80.000,00 €

Varredora mecânica 2m3 Limpeza urbana 1 100.000,00 € 100.000,00 €

Compactador 20m3 Estacionário de dimensões específicas  (P5) Recolha de RU 1 1 35.000,00 € 35.000,00 €

Compactador 20m3 Recolha de RU 3 1 25.000,00 € 100.000,00 €

Ligeiro 9 lugares - transporte de pessoal electrico Limpeza urbana 1 1 20.000,00 € 40.000,00 €

Viatura tipo pick up caixa aberta electrica RSU 5 19.000,00 € 95.000,00 €

Viatura ligeira electrica Estrutura 1 25.000,00 € 50.000,00 €

Viatura ligeira electrica Estrutura 2 16.000,00 € 32.000,00 €

Viatura ligeira  elecrica tipo Kangoo Oficina 1 18.000,00 € 18.000,00 €

Aspirador electrico Limpeza urbana 4 1 20.000,00 € 100.000,00 €

Destroçador verdes grande dimensão verdes 1 60.000,00 € 60.000,00 €

Destroçador verdes média dimensão verdes 4 1 18.000,00 € 72.000,00 €

1

1

3

1

2

2

1

 
A necessidade de contratação de colaboradores para realizar as atividades de higiene 
urbana e o montante dos investimentos necessários, adicionado às condicionantes 
praticadas com a contratação de recursos humanos e investimentos para a 
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administração pública, limitam a execução destes trabalhos pelos serviços municipais. --- 
A aquisição de serviços de higiene urbana em regime de prestação de serviços, afigura-
se como a alternativa mais vantajosa por forma a garantir a execução da recolha de 
resíduos e limpeza urbana no município a partir de 1 de dezembro de 2018, data em que 
finda o atual contrato (considerando a prorrogação de 6 meses). --------------------------- 
Desta forma, visando a abertura do concurso público referido em epígrafe, foi 
elaborado o processo constituído pelo programa de concurso e caderno de encargos. Na 
fase inicial deste procedimento, e por se considerar uma abrangência plurianual, 
fundamentada pela necessidade de investimento e a consequente depreciação, 
entendeu-se importante proceder a uma análise do atual modelo municipal de gestão de 
resíduos, por forma a serem corrigidas fragilidades detetadas e, simultaneamente, 
integrar uma componente estratégica que incluísse diretrizes comunitárias, nacionais e 
regionais de gestão de resíduos (planos estratégico de resíduos urbanos - PERSU e 
PNGR, bem como o plano regional - PAPERSU), bem como as ações preconizadas na 
estratégia nacional para a Economia Circular. ------------------------------------------------- 
Foram estas diretrizes estratégicas que fundamentaram as ações estratégicas e 
materiais aqui preconizadas nestas peças concursais. ---------------------------------------- 
I ANÁLISE SWOT SISTEMA DE RECOLHA ATUAL --------------------------------------- 
Sob o ponto de vista estratégico e operacional, verifica-se que atividade da recolha 
indiferenciada no Município de Albufeira apresenta algumas fragilidades do ponto de 
vista dos serviços prestados e do ponto de vista da sustentabilidade ambiental.  --------- 
De modo a permitir um diagnóstico fundamentado e orientador, apresenta-se de 
seguida uma análise SWOT da atividade de recolha de resíduos no concelho, tendo em 
conta as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que podem surgir. ------------------- 

Figura 3 – Matriz SOWT do modelo de recolha indiferenciada 

                             
O modelo atual de gestão da recolha de resíduos urbanos, em Albufeira, apresenta um 
conjunto de oportunidades de melhoria que apontam para um novo modelo de gestão da 
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componente biodegradável dos resíduos urbanos, a introdução de tecnologias 
inovadoras com total respeito pela sustentabilidade ambiental, como sistemas PAYT, 
alteração dos sistemas de recolha em zonas específicas através da implementação de 
sistemas de recolha automatizados e uma avaliação de fluxos específicos, como os 
resíduos verdes e monstros. ------------------------------------------------------------------  
II ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO -----------------------------------------------------  
A estratégia de gestão dos resíduos em termos europeus e nacionais assenta na 
hierarquia de gestão que privilegia a redução de produção e a reciclagem.  ----------------  
O procedimento aqui proposto, considera os princípios estabelecidos no Plano Nacional 
de Gestão de Resíduos e no PERSU, tendo como primeira prioridade o princípio da 
hierarquia de gestão dos resíduos. Salienta-se também a importância, tal como 
preconizado nestes planos, quanto ao recurso a instrumentos económicos e financeiros 
tais como o PAYT. ------------------------------------------------------------------------------  
Torna-se pois evoluir no sentido da transição de uma modelo linear de produção para 
um modelo circular, de reduzido impacte ambiental, onde os resíduos são considerados 
como recursos, tónica que constitui a chave para uma economia circular. ------------------  
Por fim, visando a abertura do concurso público referido em epígrafe, foi elaborado o 
processo constituído pelo programa de concurso e caderno de encargos, que se 
submete à apreciação superior. O prazo de vigência proposto de 8 anos (96 meses), e 
prende-se com a necessidade de amortização durante esse período dos investimentos 
em equipamentos que o co contraente terá de realizar. -------------------------------------  
O valor previsto para a aquisição dos serviços estima-se em  45 000 000,00 €, 
acrescido do IVA valor calculado com base na informação técnica e financeira 
constante em anteriores procedimentos, cuja análise se resume na tabela seguinte: -----  
Figura 4 – Estrutura prevista de custos principais ------------------------------------------  

Refª Estrutura de custos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8

1 Pessoal 2.622.333 € 2.622.333 € 2.622.333 € 2.622.333 € 2.622.333 € 2.622.333 € 2.622.333 € 2.622.333 €

2 Subcontratados 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 €

3 Manutenção 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 €

4 Armazém, stocks e p. Reserva 79.144 € 79.144 € 79.144 € 79.144 € 79.144 € 79.144 € 79.144 € 79.144 €

5

Melhorias e Beneficiações (campanhas sensib, obras estaleiros e 
ecocentros, etc.) 141.598 € 141.598 € 141.598 € 141.598 € 141.598 € 141.598 € 141.598 € 141.598 €

6 Viaturas (combustíveis, lubrificantes,  etc) 490.412 € 490.412 € 490.412 € 490.412 € 490.412 € 490.412 € 490.412 € 490.412 €

7 Seguros 41.282 € 41.282 € 41.282 € 41.282 € 41.282 € 41.282 € 41.282 € 41.282 €

8 Energia 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 €

9 Reagentes 2.476 € 2.476 € 2.476 € 2.476 € 2.476 € 2.476 € 2.476 € 2.476 €

10 Água e taxa de RU 9.634 € 9.634 € 9.634 € 9.634 € 9.634 € 9.634 € 9.634 € 9.634 €

11 Investimentos 1.248.000 € 1.248.000 € 1.248.000 € 1.248.000 € 1.248.000 € 1.248.000 € 1.248.000 € 1.248.000 €

12 Viaturas (AOV viaturas ligeiras e Seguros de toda a frota) 40.200 € 40.200 € 40.200 € 40.200 € 40.200 € 40.200 € 40.200 € 40.200 €

13 Encargos financeiros 125.051 € 125.051 € 125.051 € 125.051 € 125.051 € 125.051 € 125.051 € 125.051 €

14 Garantias e caução 22.240 € 22.240 € 22.240 € 22.240 € 22.240 € 22.240 € 22.240 € 22.240 €

15 Serviços Bancários 39.150 € 39.150 € 39.150 € 39.150 € 39.150 € 39.150 € 39.150 € 39.150 €

16 Serviços Jurídicos 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €

17 Gestão Frota/Equip informático/GPS/Comunicações 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

18 Utensilos desgaste rápido e ferramentas 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

19 Tributações 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 €

20 Serviços Externos 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

21 Serviços Especializados 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Total 5.634.520 € 5.634.520 € 5.634.520 € 5.634.520 € 5.634.520 € 5.634.520 € 5.634.520 € 5.634.520 €

Acumulado 5.634.520 €              11.269.041 €            16.903.561 €            22.538.082 €            28.172.602 €            33.807.123 €            39.441.643 €            45.076.163 €             
Considera-se que a prestação decorrerá no período de 96 meses prevendo-se o início 
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em 1 de dezembro de 2018. -------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta a decisão de contratar e decisão de autorização da despesa, bem como 
a decisão sobre a escolha do procedimento a adoptar, competências da Câmara 
Municipal nos termos dos artigos 36.º e 38.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, 
e o valor previsto para a aquisição de serviços em epígrafe, sugere-se que seja 
adoptado o procedimento por Concurso Público com publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia, nos termos do disposto da alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º e artigos 
130.º a 154.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto. ----------------------------------------------------------------------- 
Informa-se ainda que estes trabalhos deverão ser contemplados na rubrica com a 
classificação orçamental 0402  02 02 02 atribuída à aquisição de bens e serviços de 
limpeza e higiene. ------------------------------------------------------------------------------- 
- A segunda, também subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Ambiente, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes, do seguinte teor:  ------------------------------------------------- 
“Visando a abertura do concurso público referido em epígrafe, foi elaborado o processo 
constituído pelo programa de concurso e caderno de encargos, que se submete à 
apreciação superior. O prazo de vigência proposto de 120 meses, e prende-se com a 
necessidade de amortização durante esse período dos investimentos em equipamentos 
que o co-contraente terá de realizar. --------------------------------------------------------- 
O valor previsto para a aquisição dos serviços estima-se em 50 000 000,00 €, 
acrescido do IVA valor calculado com base na informação técnica e financeira 
constante em anteriores procedimentos. O gestor do Contrato é o Eng.º Filipe André. --- 
Sugere-se a seguinte constituição do júri: ---------------------------------------------------- 
Presidente – Dr.º José Carlos Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira  
1.º Vogal efetivo – Paulo Jorge Azevedo Batalha – Diretor de Departamento de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos ---------------------------------------------------------- 
2.º Vogal efetivo – Filipe Miguel Queirós André – Chefe de Divisão de Ambiente, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes ------------------------------------------------------------- 
1.º Vogal suplente – Rossana Soraia Timóteo Caldeira André, Técnica superior na 
Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes ------------------------------------- 
2.º Vogal suplente - Dr.ª Alexandra Rocha Afonso, Chefe da Divisão Jurídica e 
Contencioso ------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 
impedimentos.” ---------------------------------------------------------------------------------- 
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- A terceira, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, do seguinte teor:  -----  
“A nova repartição de encargos dos 45.000.000,00 € acrescido de IVA foi efetuada de 
acordo com a indicação dos serviços constante na tabela da etapa 14. Está a ser 
considerado no esboço da proposta de 3.ª revisão ao Orçamento 2018 e GOP 2018-
2021, que se encontra agendado para a próxima reunião de câmara, a realizar no dia 
17/04/18, para a AMR 2018/5010, os seguintes montantes: Ano 2018 - € 496.875,00; 
Ano 2019 - € 5.962.500,00; Ano 2020 - € 5.962.500,00; Ano 2021 - € 5.962.500,00; 
Ano 2022 - € 5.962.500,00; Ano 2023 - € 5.962.500,00; Ano 2024 - € 5.962.500,00; 
Ano 2025 - € 5.962.500,00 e Ano 2026 - € 5.962.500,00.” --------------------------------  
O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso e o caderno de 
encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião.  -------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que se voltava novamente a esta situação, 
e a questão que os vereadores não permanentes colocavam, desde o início, era 
relativamente ao modelo, referindo que este não era o deles, mas compreendiam 
que o executivo que ganhou as eleições o fosse implementar. Na altura fizeram 
uma proposta, mais concretamente a vinte de março, de cinquenta milhões e 
quinhentos mil euros, para um concurso para dez anos. Os vereadores não 
permanentes pediram algumas alterações, tendo algumas sido contempladas, tais 
como a redução para oito anos e a retirada, na altura, das indemnizações. ----------  
Receberam uma informação do senhor engenheiro Filipe André dando conta que 
provavelmente teria sido retirado e, pelas suas contas, com essa retirada o valor 
seria de quarenta e um milhões, duzentos e treze mil euros. No entanto, a 
proposta apresentada pela câmara municipal, na reunião de dezassete de abril, foi 
de quarenta e cinco milhões, ou seja, havia aqui uma divergência relativamente a 
três milhões, quinhentos e trinta e seis mil euros, daquilo que tinham apresentado 
e falado na altura. ----------------------------------------------------------------------------  
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que, na altura, estranharam esta situação, 
uma vez que a proposta inicial tinha sido retirada para haver alguma negociação e 
consenso. Porém, surgia-lhes uma proposta que, para eles, era mais cara, pelo que 
solicitaram explicações relativamente a essa questão, referindo que na reunião 
anterior a esta, com o senhor engenheiro Filipe André e com o senhor presidente, 
pediram algumas explicações, tendo-lhes sido dito que a divergência decorria da 
mudança de paradigma, relativamente à primeira proposta. Também referiram a 
questão do investimento ter encarecido um milhão e cinquenta e seis mil euros, em 
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relação à proposta inicial, e foi-lhes dito que esse aumento estava relacionado 
com os contentores. --------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador disse terem analisado a proposta final, que era a que estava 
aqui para deliberação, e detetaram que o quadro relacionado com os contentores 
se mantinha igual ao da primeira proposta, e os valores de três milhões e tal era 
justificado com algumas rubricas que não constavam do primeiro caderno de 
encargos, do primeiro quadro, e que apresentava coisas que eles também não 
conseguiam justificar, como “serviços bancários, trinta e nove mil e cento e 
cinquenta euros”, “serviços jurídicos, vinte e cinco mil euros”, “gestão da frota e 
equipamento informático, GPS e comunicações, trinta mil euros” ou “utensílios de 
desgaste rápido e ferramentas, cinquenta mil euros”. ------------------------------------ 
Disse que os vereadores não permanentes não percebiam esta situação, porque o 
que lhes fora explicado era que isto estaria incluído no valor da manutenção, que 
era de quatrocentos e cinquenta mil euros por ano. --------------------------------------- 
Continuou o senhor vereador Victor Ferraz referindo que para “tributações” 
apontavam o valor de vinte e quatro mil euros, para “serviços externos, cem mil 
euros”, frisando que desconheciam o que eram estes “serviços externos”, e em 
“serviços especializados”, cinquenta mil euros. E tratava-se de valores anuais para 
justificar essa diferença de três milhões de euros. Isto eram rubricas mais 
relacionadas com a parte administrativa, do que propriamente com a gestão da 
recolha dos lixos. ------------------------------------------------------------------------------  
A questão dos vereadores não permanentes era que não se notava aqui nenhuma 
mudança de paradigma, como foi dito na reunião, apenas foram incluídas rubricas 
para justificar aquela diferença de preço. Não conseguiam descobrir aqui onde é 
que estava essa mudança de paradigma. Foi-lhes dito que haveria a aquisição de 
contentores que iriam contemplar essa diferença de um milhão e tal de euros no 
investimento, que não se configurava, e também não percebiam o que eram os 
serviços externos, especializados ou bancários. Por outro lado, não percebiam o 
porquê da câmara municipal se preocupar com isto, quando havia situações mais 
importantes. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente a essa situação continuavam sem uma explicação que os satisfizesse 
e, assim, tinham uma proposta alternativa a esta para apresentar. -------------------- 
Sobre a fórmula, verificaram que o peso do preço era apenas de dezasseis por 
cento da nota final, mesmo no valor mais baixo dos quarenta milhões de euros, e 
desvirtuava um bocadinho, porque dava mais peso à parte da valia técnica que era 
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muito subjetiva, com sabíamos, na aplicação dos subcritérios. -------------------------  
A proposta que tinham para apresentar seria uma redução do preço para quarenta 
e três milhões de euros, ou seja, baixar de quarenta e cinco para quarenta e três 
milhões. O objetivo desta redução, e esta proposta que, pelas contas dos 
vereadores não permanentes, o valor deveria ser de quarenta e um milhões, já 
estavam a abdicar deste valor para chegar aos quarenta e três milhões, o objetivo 
desta proposta era para investir um milhão e setecentos mil euros na criação da 
tal cooperativa que a senhora vereadora Sara Serra tinha referido anteriormente. 
Aproveitar-se-ia esse valor, dado haver necessidade, e em vez de se estar a usar 
uma fórmula que consideravam não justificável a uma empresa dos lixos, esse valor 
seria investido na cooperativa que foi mencionada, no sentido de permitir 
construir, recuperar casas no concelho, para aumentar a oferta, ou seja, seria um 
fundo para esse efeito. ----------------------------------------------------------------------  
O valor global dos trezentos mil euros poderia também ser aplicado no crescimento 
das escolas, em várias áreas, como na parte informática, na desportiva ou na 
parte dos equipamentos, esta última bastante necessitada, ou ainda na parte de 
Educação Visual e Tecnológica e de Educação musical, que eram equipamentos que 
as escolas não conseguiam repor. Deste modo, e em vez de se ter estes valores 
que, para os vereadores não permanentes, era excessivo para uma empresa dos 
lixos, seria melhor investido nestes áreas que escolheram. -----------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que queriam propor esta proposta 
alternativa, a este valor, como o caderno de encargos se mantinha o mesmo, mas 
baixar o preço base para os quarenta e três milhões de euros, e partiam desta 
margem para fazer este tipo de investimento. Esta era a proposta que 
apresentavam à votação do executivo. -----------------------------------------------------  
O senhor presidente considerou ser de uma imaginação extraordinária retirar de 
um sítio para colocar noutro. Uma coisa não invalidava a outra e o procedimento 
nunca foi este, e se estavam a retirar daqui para que ficasse cada vez pior, ele 
não estava recetivo a tal. -------------------------------------------------------------------  
Esclareceu o senhor presidente que o que disse na reunião sobre os contentores, 
foi que na passagem dos dez anos para os oito, houve também uma mudança de 
contentores. Não era para este valor que estava aqui, a mudança de contentores, 
que era de recolha bilateral, em que as viaturas eram um pouco mais caras que a 
recolha lateral e que era o que estava antes. De recolha lateral passou a recolha 
bilateral, mas, sublinhou, foi nessa altura, e não agora. O senhor presidente pediu 
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desculpa, mas frisou que não disse nada disso. A questão da recolha lateral, que 
tinha três viaturas e cerca de quinhentos ou seiscentos contentores, e depois foi 
mudada de lateral para bilateral. O bilateral era mais caro do que o lateral, e dai 
ter dito na altura, os cinquenta milhões passavam para quarenta e cinco milhões, e 
havia um acréscimo de gasto nessa área. Inclusivamente, o quadro que estava 
nessa altura não continha algumas rubricas de despesas inerentes, porque quando o 
senhor vereador Victor Ferraz dizia que a parte da questão administrativa não era 
necessária, considerou o senhor presidente que esta era bastante importante. ------- 
O senhor vereador Victor Ferraz esclareceu que não tinha dito que não era 
necessária, mas sim dito que essa parte não estava contemplada no outro. ----------- 
Continuou o senhor presidente dizendo que não estava porque, o senhor engenheiro 
entendeu na questão da informação, colocar apenas os custos mais significativos, 
e, depois baseado nessa questão que os senhores vereadores não permanentes 
apresentaram, e bem, como dúvida, o porquê desse diferencial entre o valor que 
estava no quadro e o valor que estava para o concurso. Isto era uma informação e 
era referido “custos principais”, e ele entendeu não colocar no quadro, mas depois 
baseado no pedido de clarificação e de alguma justificação, haver a situação de 
colocar lá aquilo que era e mais algumas coisas. ------------------------------------------- 
Sobre a proposta de retirar daqui valores para depois ir inserir na cooperativa de 
habitação, ou na questão da informática ou educação visual nas escolas, disse o 
senhor presidente que estas eram realidades incomparáveis. Este não era o 
procedimento, com cada um a entender propor e justificar as coisas à sua 
maneira. Nunca ninguém regateou aqui material escolar ou pedagógico para as 
escolas, inclusivamente, havia situações em que a câmara nem deveria ser ela 
própria a adquirir certas situações. Uma realidade não tinha nada a ver com a 
outra, se não daqui a pouco retirava-se os quarenta milhões e ficava um concurso 
de cinco milhões e gastava-se os quarenta milhões noutras coisas. O senhor 
presidente disse que não poderia ser visto assim e esta era a sua opinião, já a dos 
senhores vereadores não permanentes era outra. ----------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz clarificou que não tinha dito que o senhor 
presidente teria dito isso, isto era, essa afirmação não teria sido feita por ele, 
mas sim pelo senhor engenheiro na reunião que tiveram quando lhe perguntaram 
sobre a diferença de preço entre o valor do investimento da proposta dos 
cinquenta milhões, para a de oito anos, que aumentou um milhão e cinquenta e seis 
mil, relembrando que o senhor engenheiro Filipe André explicara que estava 
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relacionado com a questão dos contentores. -----------------------------------------------  
Interveio o senhor engenheiro Filipe André dizendo que tinha a ver com duas 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz reforçou que o senhor engenheiro Filipe André 
havia dito isso na reunião. -------------------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André acrescentou que tinha dito mais do que isso. ------  
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que compararam o que estava no caderno 
de encargos relativamente aos contentores e o quadro que lá estava se mantinha 
exatamente igual. E a questão que colocavam era essa, e eles tinham de trabalhar 
sobre o que conheciam e sobre o que lhes era dito. -------------------------------------  
Prosseguiu o senhor engenheiro explicando que se tivéssemos um investimento na 
ordem dos dez milhões de euros dividido por dez anos, e se depois fosse 
encurtado o período de vigência do contrato e passasse a oito, esse investimento 
de dez milhões de euros estava relacionado, sobretudo, com a parte das viaturas, 
que entretanto foi alterado, e também com o dos contentores. Deste modo, o 
investimento não se reduzia só aos contentores, era um pouco mais abrangente do 
que isso, estava também ligado com os equipamentos. -----------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a questão dos vereadores não 
permanentes prendia-se com a proposta inicial. A mudança que estava no caderno 
de encargos eles não sabiam, e se não estivesse neste caderno não obrigava 
ninguém a fazer. O que existia no caderno de encargos era exatamente a mesma 
situação a nível de contentores, a nível dos quadros, o que lá estava era igual 
àquela proposta dos cinquenta milhões, e havia um aumento de um milhão de euros. 
O senhor engenheiro Filipe André disse que os contentores mudaram, porque o 
facto de se ter recolha bilateral implicava a mudança de contentores. Continuou o 
técnico dizendo ao senhor vereador Victor Ferraz que se reparasse na primeira 
versão do caderno de encargos, o último anexo referia a tipologia do equipamento 
de posição, que era a recolha lateral. Esta última versão do caderno de encargos 
já não tinha esse equipamento de recolha lateral, porque agora o equipamento era 
de recolha bilateral. Eram equipamentos diferentes. ------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz referiu que este quadro era igual ao outro, ao 
que o senhor engenheiro Filipe André disse ser parecido. O senhor vereador voltou 
a insistir que era igual. ----------------------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro solicitou ao senhor vereador Victor Ferraz que reparasse no 
quadro antes que referia a tipologia e quantificava o número de contentores a 
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substituir de recolha bilateral. Aí esses números diferiam ligeiramente, e nessa 
versão do caderno de encargos o último anexo continha as caraterísticas da 
tipologia de equipamento. O equipamento que constava nesse anexo era de recolha 
lateral e desta última versão deste caderno de encargos não constava esse 
equipamento, porque os contentores foram alterados, sendo que com os 
contentores de recolha bilateral a recolha era mais eficiente, contudo, aqueles 
eram mais caros. Esse acréscimo de custos teve que ser quantificado nos 
investimentos, mas eram custos fixos. ------------------------------------------------------ 
Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se esses custos eram no valor de um 
milhão de euros e o senhor engenheiro Filipe André respondeu que deveriam rondar 
os novecentos e tal mil euros e isto a dividir por oito anos. ----------------------------- 
Continuou o senhor vereador dizendo que se mantinha então os mesmos valores, o 
que mudava era a tipologia dos contentores. O senhor engenheiro disse que sim, 
realçando que também mudava a tipologia das viaturas. Reforçou o senhor 
presidente referindo que mudava a tipologia das viaturas e a dos contentores. ------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que descontaram e havia uma diferença no 
quadro das viaturas bilaterais que apresentaram, de duzentos e cinquenta mil 
euros, que acrescia a nível da aquisição dessas viatura, que era a diferença que 
existia de um quadro para o outro. --------------------------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André acrescentou as viaturas de lavagem, 
relembrando que da última reunião que tiveram, não as tinham quantificado. --------- 
O senhor presidente salientou que a lavagem daqueles contentores de recolha 
bilateral era também um contentor diferente. --------------------------------------------- 
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que não enviaram o quadro relativo às 
viaturas, perguntando se se mantinha. ------------------------------------------------------ 
O senhor engenheiro Filipe André disse não estar a perceber a questão. Explicou 
que um quadro era o dos investimentos e o outro quadro era o da análise de custos 
deste procedimento. Se os senhores vereadores vissem rubrica a rubrica que 
estava aqui por ano, ela era toda igual à dos dez anos, com exceção da rubrica 
dos investimentos. Destes investimentos constava as viaturas de recolha, de 
lavagem, os contentores e também as varredouras mecânicas. -------------------------- 
Perguntou o senhor vereador se estavam contempladas naquele quadro das viaturas 
e o senhor engenheiro respondeu afirmativamente. --------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que se mantinham igual relativamente ao 
primeiro, mudou-se foi a questão da recolha bilateral. ---------------------------------- 
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O senhor engenheiro Filipe André disse que não se mantinha igual, esclarecendo 
que a nível quantitativo mantinha-se igual, a nível de preço unitário variava 
substancialmente. -----------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse ter feito as contas com os preços que 
indicaram, ao que o senhor engenheiro perguntou se não obteve esses resultados. --  
O senhor vereador respondeu que não e, por isso, é que apresentaram essa 
diferença e falaram sobre isso, mencionando que havia uma diferença de um 
milhão de euros relativamente àquela proposta. ------------------------------------------  
Questionou o senhor engenheiro se, quando o senhor vereador Victor Ferraz dizia 
um milhão de euros, se estava a referir ao valor total. ---------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que na diferença de investimento havia um 
investimento...  -------------------------------------------------------------------------------  
Perguntou o senhor engenheiro dizendo que provavelmente estaria relacionado com 
os contentores, dado que estes andavam à volta dos novecentos mil euros. ----------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que esse investimento, essa diferença, já 
vinha nas viaturas, e o senhor presidente disse referir-se aos contentores. ---------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que essa diferença a nível de valores, de 
investimento, fazendo o somatório desse quadro, onde não se colocou nenhum 
valor, perfazia os nove milhões e tal só nas viaturas, sem contar com os 
contentores, e daí a dúvida dos vereadores não permanentes. -------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André explicou que provavelmente era esse acréscimo 
do valor das viaturas. O preço das viaturas foi determinado através de consulta 
ao mercado, tiveram reuniões com os comerciantes, com os vendedores, com as 
empresas, e foi essa a análise que fizeram. ----------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que não colocavam isso em causa, a única 
questão que tinham prendia-se com a comparação relativamente à proposta inicial 
dos cinquenta milhões. ------------------------------------------------------------------------  
Esclareceu o senhor engenheiro que a diferença entre o concurso de dez anos para 
o concurso de oito anos, está relacionada sobretudo com os investimentos, que 
reduzindo a amortização em dois anos, passa a ser amortizado em oito, e também 
com a tipologia das viaturas. ----------------------------------------------------------------  
O senhor vereador disse que contabilizaram, tiraram os últimos dois anos e 
juntaram os dois milhões de euros que eram de investimento e dos dez anos passou 
para fazer a amortização em oito anos. Fizeram essas contas e deu-lhes os 
quarenta e um milhões e tal de euros. Isso era a questão relativamente àquilo que 
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estavam a falar agora, e a diferença que existia de um milhão de euros em 
relação à questão do investimento explicava isso. Outra questão era as rubricas 
que tinham sido adicionadas agora e que não constavam na primeira versão. Na 
primeira versão havia uma diferença relativamente ao preço base que era de 
cinquenta milhões e meio, e o caderno de estruturas principais referia quarenta e 
cinco milhões. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente retificou para quarenta e três milhões de euros e tal. ---------- 
Realçou o senhor engenheiro Filipe André que não havia diferença, os valores 
mantinham-se, a questão era que a primeira tabela tinha os custos mais 
relevantes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a primeira tabela tinha o preço 
base, que era de cinquenta milhões e meio de euros, respondendo o senhor 
engenheiro que a tabela não tinha preço base. -------------------------------------------- 
Prosseguiu o senhor vereador dizendo que a proposta final com o preço base era 
de cinquenta milhões e meio de euros, e a tabela que lá estava dava cinquenta 
milhões e qualquer coisa, ou seja, havia uma diferença de duzentos e tal mil euros 
relativamente ao preço base e o que estava na tabela. Deduzia o senhor vereador 
que isto estava a incluir tudo. Se o preço base era aquele, se a tabela de custos 
principais era aquela, os serviços tinham atribuído nesse primeiro concurso uma 
diferença de trezentos mil euros para essas coisas. A questão era que nesta 
proposta dos quarenta e cinco milhões que apresentaram e a justificação que 
estavam a dar aqui, dava-lhes uma diferença de três milhões e cinquenta mil 
euros destes custos extra, que agora diziam ser de serviços bancários, jurídicos. --- 
O senhor presidente salientou que isto não poderia ser visto desta maneira. 
Tratava-se de um concurso que iria ser proposto para os concorrentes poderem ou 
não apresentar proposta, e apresentavam-na de acordo com os cadernos de 
encargos que tinham. Sobre os preços eles é que faziam a proposta e o júri teria 
de analisar, verificar se os preços estavam bem calculados, se a proposta em 
termos de preço estava bem encontrada, entre outros. O quadro que aqui estava 
e esta justificação era uma informação indicativa para encontrar um valor que não 
era aquele valor, que iria ser o valor da prestação de serviços. O valor da 
prestação de serviços iria ser aquele da empresa, do fornecedor de serviços que 
ganhasse, com base num padrão que era mais ou menos aquilo. Se isto tudo era 
certinho, era impossível dizê-lo, não se conseguia dizer se o valor eram os 
quarenta milhões, oitocentos e cinquenta mil euros. -------------------------------------- 
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Houve realmente um quadro que não contemplava os valores todos para chegar 
àquele valor, contudo, isso foi dito várias vezes, foi explicado que aquilo era 
indicativo e que eram os principais custos, os custos mais significativos, mais 
preponderantes e mais influenciadores do valor da proposta. Havendo outros que 
eram colaterais, de menor importância, alguns como há pouco os senhores 
vereadores não permanentes disseram, e bem, nomeadamente os administrativos, 
mas que também eram necessários. A parte administrativa não poderia passar por 
cima de toda a outra parte, mas também teria de haver questões administrativas, 
e foi nessa circunstância que o senhor engenheiro Filipe André introduziu depois 
alguns aspetos que não estavam no primeiro quadro, e que vinham justificar algum 
valor. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou o senhor vereador Victor Ferraz que relativamente à primeira proposta 
perceberam tudo isso, mas a questão era que na primeira proposta atribuíram a 
esses serviços que não estavam contemplados, estava contemplada a diferença que 
era a diferença para o quadro para o valor da proposta base, que era duzentos 
mil euros. Nesta proposta que agora apresentavam havia essa diferença de três 
milhões e tal de euros, tendo em conta os abatimentos. Na primeira proposta não 
se tinha estes valores, e isto não batia certo com a primeira proposta. --------------  
Interveio o senhor engenheiro Filipe André dizendo que as coisas não eram 
comparáveis. Explicou então que na primeira proposta agarrou na informação 
quantitativa que tinha dispersa, resumiu-a e preparou o dimensionamento dos 
custos, uma análise previsional para um determinado modelo de gestão de 
resíduos, com determinado tipo de viaturas, de equipamento, e foi somando e 
verificando, pela sua perceção e também pela análise do histórico que tínhamos, e 
fez uma estrutura de custos que deu aquele resultado. A partir do momento em 
que se mudou o modelo de gestão, ou seja, mudou-se a tipologia dos contentores, 
a tipologia de recolha e de lavagem, sobretudo estas três dimensões, apagou tudo 
o que tinha feito e fez novamente aquilo que ele achava que deveria ser a 
estrutura de custos previsional. Se colocou todos ou não, na altura pensou em pôr 
apenas os custos principais, dado serem esses que determinavam a análise daquilo 
que era as definições daquilo que era o preço base, e fez uma tabela nova. Não 
comparou aquilo que estava feito e aquilo que iria fazer. Fez a informação nova e 
saiu esta tabela. Esta tabela resumiu-a aqui, fez ensaios e, no seu entender, era 
uma tabela credível e representativa da realidade. Depois fez ensaios daquilo que 
era possível ou não, através deste valor de quarenta e cinco milhões de euros, 
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fazer e pôr em prática em termos operacionais e financeiros neste modelo de 
gestão. Era possível, então definirmos este valor como preço base do preço que 
era lançado à concorrência e esta iria responder, segundo julgava, com propostas 
de valor abaixo e esse era um valor de mercado. Esta análise que estava aqui era 
uma prospeção, um valor. O senhor engenheiro sublinhou que chegou a este valor 
dos quarenta e cinco milhões e setecentos e seis mil euros, se fosse outra pessoa 
chegava certamente a um valor diferente. Este era um valor previsional e estava 
ligeiramente acima, porque não podíamos arriscar a que o procedimento ficasse 
deserto e, então, tinha aqui alguma margem de segurança, e um valor lançado à 
concorrência pressupunha que as empresas baixassem esse valor e fixassem o valor 
de mercado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Se o senhor vereador Victor Ferraz lhe estava a pedir para comparar esta tabela 
com aquela que fez em janeiro, disse o senhor engenheiro Filipe André que isso 
era complicado pois não tinha a memória. -------------------------------------------------- 
Perguntou o senhor vereador como seria se se tivesse aprovado a proposta em 
vinte de março. -------------------------------------------------------------------------------- 
Relembrou o senhor engenheiro que a proposta de vinte de março tinha um sistema 
de recolha diferente, bem como um sistema de equipamentos diferente, todo o 
modelo de gestão, e aquilo que estávamos a comparar seria um outro produto. Se 
estivéssemos a comprar aquilo que foi adjudicado em março, o produto seria outro, 
não era este. Este produto era mais evoluído, mais moderno e atualmente estava a 
ser feito em quase todos os países desenvolvidos da Europa, inclusivamente em 
Espanha, e estava a aumentar substancialmente. ----------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente comentou que então tinham agido bem ao não 
votar a primeira proposta. -------------------------------------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André disse que as coisas evoluíam e havia vantagens e 
desvantagens. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Questionou o senhor vereador Ricardo Clemente se havia mudanças de um mês 
para o outro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente salientou que não foi de um mês para o outro e recordou que 
estiveram muito tempo a discutir este assunto, especialmente eles os dois.----------- 
O senhor engenheiro Filipe André disse que este era um modelo de gestão 
diferente, mais evoluído, e o senhor presidente considerou-o melhor. ----------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz referiu que essa mudança relativa aos 
contentores até poderia justificar a questão do investimento por um milhão de 
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euros. No entanto, precisavam de esclarecimentos relativamente ao que era isto, 
porque depois teriam de explicar aos munícipes. ------------------------------------------  
Perguntou o senhor engenheiro se o senhor vereador se estava a referir à análise 
de custos. --------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz referiu as rubricas que foram introduzidas, ou 
seja, porque motivo teria de ser a câmara a preocupar-se com os serviços 
jurídicos, com os serviços bancários, com os utensílios de desgaste rápido e 
ferramentas, se isto não estava incluído… -------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que isso eram os custos da prestação de serviços. -------  
Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se a câmara não teria que propor 
todos os tipos de serviço inerentes à prestação do serviço. ----------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André deu o seguinte exemplo sobre a construção de 
uma casa: ia mandar construir uma casa e queria-a com chave na mão; tinha de 
procurar com as sanitas, os tetos, as carpetes, tudo isso; dizia construa-me uma 
chave, entregue-me a chave que eu quero ir lá para dentro morar assim que a 
casa estiver pronta, e não contabilizava as sanitas, os tetos, as lâmpadas; 
chegava lá e não tinha onde ir à casa de banho. -----------------------------------------  
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que cabia ao empreiteiro contabilizar isso 
tudo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André perguntou quem é que pagava. Se ele não podia 
contabilizar porque “olhe isto é muito caro, não ponha lá as sanitas, há mais 

barato”, depois iria à casa e não tinha casa de banho, por exemplo.------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se seria o dono da obra a fazer o 
orçamento para o empreiteiro implementar. -----------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André informou que quando se lançava um produto no 
mercado e se começava uma consulta, tinham de quantificar os custos todos, que 
era o que estava aqui. ------------------------------------------------------------------------  
Interveio o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo que essa especificação 
deveria ter vindo logo no primeiro quadro da segunda proposta, e tal como na 
primeira proposta onde existiam os cinquenta milhões e meio lá previstos, se não 
levantam estes problemas que é natural e legítimo. Se havia uma diferença de dois 
milhões e qualquer coisa era legítimo que levantassem essas questões, qualquer 
pessoa o faria. O senhor engenheiro Filipe André não colocou no caderno de 
encargos as despesas menores que, na opinião dos vereadores não permanentes, 
também deixava dúvidas, dado que algumas delas já estavam incluídas no primeiro 



  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

quadro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que os serviços bancários, os serviços 
jurídicos, os serviços externos, que ele não sabia o que eram, e os serviços 
especializados não tinham nada a ver com a questão da mudança de contentores. ---- 
Disse o senhor engenheiro Filipe André que isso dependia. ------------------------------- 
Continuou o senhor vereador referindo que o senhor engenheiro tinha falado na 
mudança de paradigma que pressupunha mais investimento, mas esta justificação 
que aqui estava nada tinha a ver com isso. ------------------------------------------------ 
O senhor engenheiro Filipe André disse que poderia ter relativamente aos serviços 
especializados, tratava-se de gruas altamente técnicas, eram gruas robóticas e 
não telescópicas. ------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente disse que eram acionadas através de GPS. ------------------------ 
Explicou o senhor engenheiro que qualquer reparação ou afinação que fosse 
necessário fazer nesse equipamento, naturalmente que era um serviço 
especializado, e não era um mecânico qualquer que fazia esse tipo de trabalho. -----  
O senhor presidente explicou que era através de uma consola que o motorista 
fazia a recolha e que era da seguinte maneira: sentado no seu lugar do camião, 
tinha uma consola e via, por imagens, onde era que a grua ia buscar o contentor, 
depois era só ir pressionando os botões e a grua encontrava o contentor, 
agarrava-o, puxava-o, levava-o e descarregava-o e tornava a fazer o mesmo 
serviço, referindo que tal como o senhor engenheiro Filipe André tinha dito, a 
reparação e manutenção deste tipo de equipamentos era realmente um serviço 
especializado e ninguém tinha dúvidas disso, dando conta que nas rubricas dos 
orçamentos das entidades públicas, nomeadamente, no orçamento do município, 
havia nas várias classificações sítios com a rubrica “serviços especializados”, e que 
eram serviços especializados para aquela matéria. ---------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse concordar com tudo, mas perguntou se isso 
não estava incluído no valor dos quatrocentos mil euros de manutenção, tal como 
lhes foi explicado na altura. ----------------------------------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André disse que dependia. ------------------------------------ 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou o que era então a manutenção, e o 
senhor engenheiro explicou que era, por exemplo, mudar o óleo, mudar os pneus. ---- 
Contrapôs o senhor vereador dizendo que isso era “outros” que estava no quadro. --- 
O senhor engenheiro informou que era, por exemplo, manutenção do equipamento 
de recolha, eram os pedais, as tampas. ---------------------------------------------------- 
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Perguntou o senhor vereador Ricardo Clemente se estes eram valores estimados e 
o senhor engenheiro respondeu afirmativamente, referindo que isto não saía para o 
mercado. O que ia para o mercado era que o valor base era de quarenta e cinco 
milhões de euros. -----------------------------------------------------------------------------  
Informou o senhor presidente que aquilo era para informar, para sustentar isto e 
até poderia nem estar aqui, poderia haver só uma memória descritiva. ---------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse estarem cientes disso. ---------------------  
Esclareceu o senhor vereador Victor Ferraz que a sua questão prendia-se com o 
valor disto tudo, porque isto até poderia ser justificável ou não, estes serviços 
bancários, administrativos, em que se estava a falar de um valor bastante elevado 
que não estava contemplado, na primeira proposta não havia serviços bancários ou 
serviços jurídicos neste valor. ---------------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André disse que estava contemplado, não estava era 
discriminado. O senhor vereador insistiu que na proposta base não estava. ----------  
O senhor presidente perguntou ao senhor vereador Victor Ferraz se se lembrava 
que no segundo quadro estavam os quarenta e três e tal milhões de euros. ----------  
O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que no primeiro quadro estava cinquenta 
milhões, trezentos e cinquenta mil euros e a proposta base era de cinquenta 
milhões e meio, mencionado que se notava ali uma diferença e estava em causa 
uma dimensão de milhões de euros desses serviços, os do somatório, que na 
primeira não havia. Assim, continuava sem perceber porque era que havia esta 
dimensão deste valor destes serviços, para esta proposta, relativamente à 
primeira. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente questionou o senhor engenheiro Filipe André 
se isso era a margem de erro. --------------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André explicou que a primeira proposta era um modelo 
de gestão diferente. Não tinha presente os valores da proposta de março, mas 
seguramente esses serviços especializados não estavam, dado que eram gruas 
completamente diferentes, ou então estariam valores diferentes. ---------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que os valores que não estavam mesmo 
nessa proposta eram os seguintes: serviços bancários, serviços jurídicos, gestão 
de frota e GPS, comunicações, utensílios de desgaste rápido, tributações, serviços 
externos e serviços especializados. Estas sete rubricas foram acrescentadas neste 
quadro, não constavam na primeira proposta e com esta dimensão. --------------------  
O senhor engenheiro salientou que não estavam discriminadas. -------------------------  
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Referiu o senhor vereador Victor Ferraz, que tinham um valor que era de cento e 
cinquenta mil euros, que era a diferença que existia para o quadro para o valor 
base. O quadro indicava cinquenta milhões e trezentos e tal mil euros, e a 
proposta de base era de cinquenta milhões e meio. --------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André disse que os senhores vereadores não 
permanentes pensavam que ele teria agarrado numa tabela e tinha feito uma 
cópia, mas não. Eram modelos de gestão diferentes, o apuramento dos custos era 
outro, era diferente, a própria fonte de informação era outra. Estavam a falar 
de um modelo de gestão diferente, com contentores diferentes, com um sistema 
de recolha diferente e com capacidades diferentes. -------------------------------------- 
Afirmou o senhor vereador Ricardo Clemente que já tinham percebido isso, a 
questão das viaturas estava explicado e justificado. ------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que com esta justificação não percebiam, 
comparativamente à primeira proposta, o porquê que havia estes quarenta e cinco 
milhões, quando provavelmente poderia ser menos. Para ele, isto não era 
justificativo, porque na primeira versão não tinham contemplado. ---------------------- 
O senhor presidente realçou que o valor poderia ser menos e, com certeza, o iria 
ser. Uma coisa era o que estava a concurso, outra coisa era o que era proposto 
pelos concorrentes. Isto sustentava os quarenta e cinco milhões e, como era dito 
no concurso, os concorrentes não podiam exceder aquele valor. Era preciso 
entender que isto era um teto máximo, e depois os concorrentes tinham que, 
necessária e obrigatoriamente, andar abaixo daquele valor e nunca ao contrário. 
Até já tinha acontecido vários concursos ficarem desertos, precisamente porque 
se colocaram valores extremamente baixos. Além disso, não deveríamos ser 
exageradamente retrógrados e andar a correr riscos, nalguns aspetos tremendos, 
e depois a questão da qualidade do serviço não se compadecia nem pouco mais ou 
menos. Às vezes, nessas situações, nem concorrentes havia. ---------------------------- 
Reiterou o senhor presidente dizendo que os quarenta e cinco milhões era um teto 
máximo que ninguém poderia ultrapassar, a partir daí era para baixo. Abaixo dos 
quarenta milhões teriam que justificar a aceitação da proposta, que era o tal 
“considerado anormalmente baixo”. O que se considerava anormalmente baixo tinha 
que ficar escrito qual era o valor e isto não havia nenhuma regra ou fórmula. Não 
se tratava de algo exato, e tal como o senhor engenheiro Filipe André já dissera, 
este quadro era meramente indicativo, para de alguma forma ir buscar o valor que 
se esperava que fosse um valor ideal para que o serviço pudesse ser prestado. 
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Todas estas questões destes custos que estavam aqui introduzidas, um 
concorrente que fosse prestar este serviço ou qualquer outro, teria 
necessariamente os seus trâmites. Tudo isto acarretava custos para o prestador 
de serviços. Era natural que a câmara estivesse preocupada, senão poderiam dizer 
assim: “agora vocês que resolvam isso com cinco viaturas e vamos abrir concurso 

para dez milhões”, era evidente que não dava, era impossível, e já estava a 
colocar este número para se perceber isso. -----------------------------------------------  
Agora não poderiam estar agarrados a um número, isto não era nenhum valor 
exato. Se fosse em termos de contrato, a situação era outra, já depois da 
proposta ser avalizada, ser adjudicada a um determinado concorrente, do júri ter 
seriado, de vir a reunião de câmara, aí era uma questão completamente diferente, 
porque era aquilo e daí não se poderia desviar. -------------------------------------------  
Aqui nesta fase tratava-se de uma informação feita pelos serviços para 
sustentar, de uma forma global e genérica, o valor que estava no concurso. Se 
havia mais um pormenor ou menos um pormenor, isso não podia ser visível aqui 
neste campo. Nunca aconteceu isso e isto não era determinístico. Cada 
concorrente teria de olhar para isto e perceber que havia outros concorrentes, e 
tinham de pensar em ganhar a proposta, caso quisessem. Um concurso público era 
assim, e por isso é que era público. Se não fosse um concurso público, se fosse 
para entregar a uma entidade como está aqui, então isso era outra questão. Um 
concurso público sempre foi assim e continuaria a sê-lo. --------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André destacou que o próprio Tribunal de Contas exigia 
isto e tinha que estar fundamentado. ------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que ninguém colocava em causa essa 
questão. Julgava ele que os serviços teriam pensado em tudo aquilo que o senhor 
presidente tinha acabado de dizer, quando apresentaram a primeira proposta. 
Relativamente a essa primeira proposta, que era o que estavam a debater, havia 
esta diferença. Ninguém punha em causa, na primeira proposta também havia a 
questão do concurso ficar vazio ou não. Quando apresentaram a primeira proposta, 
estavam à espera, fizeram as contas e seria uma proposta para sustentar um 
concurso de recolha do lixo. Em seguida fizeram a tal mudança do bilateral. 
Justificava uma parte, mas não justificava tudo, e se analisassem puro e duro 
estas situações, verificar-se-ia que na primeira proposta tinham para dez anos 
cinquenta milhões de euros de base, e nesta última proposta, mesmo com a 
alteração, passava-se para uma proposta para oito anos e quarenta e cinco 
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milhões, mas se somassem o que se iria gastar no ano nove e dez dessa proposta, 
ultrapassava-se os cinquenta milhões. Sabia o que se iria fazer com as propostas 
finais dos concorrentes, mas havia esta diferença, e a questão era, levava-se 
mais tempo a apresentar a primeira proposta e ficava mais barato para o 
município. A questão da alteração dos contentores justificava o que o senhor 
engenheiro estava a dizer sobre o milhão de euros, mas não justificava o resto. A 
questão dos vereadores não permanentes era apenas essa, e baseada nas 
informações dadas pelos serviços. ----------------------------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André explicou que uma proposta de um concurso de 
recolha a dez anos, os próprios custos de manutenção das viaturas, fossem elas 
quais fossem, era diferente de um concurso a oito anos, dado que as viaturas a 
partir do sexto, sétimo, oitavo ano, consoante o número de horas, de tonelagem, 
começavam a ter gastos e custos de manutenção diferentes, custos de consumo. 
Deste modo, aquilo que era uma projeção para um concurso a dez anos num 
determinado tipo de modelo de gestão, e as contas foram feitas nessa altura, não 
eram comparáveis a uma situação, a um horizonte com oito anos, com viaturas em 
que o desgaste era diferente, e estava-se a falar de menos dois anos do 
contrato, o que era substancial porque eram os dois últimos anos. Em termos de 
engenharia, considerou ser arriscado fazer a comparação assim pura e dura dessas 
duas situações. Esse era um exercício que não fazia, tanto era que fez uma 
estrutura de custos totalmente nova. ------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz concordou com o senhor engenheiro, uma 
manutenção de oito anos era menos onerosa que uma de dez, até porque envolvia 
os dois últimos anos que eram os piores. --------------------------------------------------- 
Esclareceu o senhor engenheiro Filipe André que o que estava a dizer era que as 
viaturas que foram escolhidas no concurso de oito anos eram de um determinado 
tipo, e as viaturas escolhidas no concurso de dez eram de outro tipo e com custos 
diferentes. Nos últimos dois anos os custos de manutenção poderiam sofrer 
alterações em função da tonelagem dos resíduos recolhidos e do número de horas 
consumido por cada viatura. ------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que fizeram uma média e fizeram um valor 
fixo anual para o início em que a manutenção dessas viaturas seria quase reduzido. 
A manutenção aumentaria no final do período de vida das viaturas, e se se 
retirava os dois últimos anos piores, o nono e o décimo, a média era para baixar. -- 
O senhor engenheiro Filipe André disse que não era assim, porque havia outros 
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fatores, como a tonelagem de resíduos recolhidos, o número de horas, no fundo, 
prendia-se com a gestão do parque de viaturas. Isso era subjetivo. ------------------  
Disse o senhor vereador que quanto mais velha a viatura, mais manutenção iria 
ter. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro disse que era relativo, pois o parque da câmara municipal 
tinha viaturas com quinze anos em melhor estado que outras com cinco anos. --------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que neste caso provavelmente até nem se 
iria aplicar porque tinham uma regra relativamente à questão dos duzentos e 
cinquenta mil quilómetros teria de ser substituído, e não se iria pôr em causa em 
relação a essa questão. ----------------------------------------------------------------------  
Interveio o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo querer esclarecer alguns 
aspetos. Do primeiro concurso apresentado em reunião de câmara o valor base 
inicial era de cinco milhões de euros por ano. Da proposta agora apresentada, a 
câmara municipal previa um custo anual de cinco milhões seiscentos e vinte cinco 
euros. A proposta dos vereadores não permanentes previa um custo anual de cinco 
milhões, trezentos e setenta e cinco euros. -----------------------------------------------  
O que os vereadores não permanentes tinham apurado era um diferencial que não 
havia justificação. Numa primeira abordagem existia um valor total do concurso, e 
numa segunda abordagem existia um diferencial de três milhões e tal euros. O 
senhor vereador disse desconhecer a razão, relembrado que o senhor engenheiro 
Filipe tinha justificado com uma tabela de custos insignificantes, mas que quanto a 
eles teria algum peso. O que propunham era uma coisa muito simples e que também 
tinha sido falada e discutida pelos quatro na reunião que tiveram no Páteo, em 
relação à questão da fórmula. A fórmula estava identificada e eles fizeram várias 
simulações. Aquela dava um peso maior às questões técnicas, fizeram várias 
simulações e, inclusive, o senhor vereador Victor Ferraz tinha uma tabela feita. ---  
O senhor presidente salientou que se tratava de duas fórmulas. -----------------------  
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que o que detetaram foi o peso que existia 
na proposta do início, e que sabiam que era utilizada noutros concursos, 
acrescentando o senhor vereador Ricardo Clemente que o Tribunal de Contas, 
normalmente, referia a fórmula e dava indicações. --------------------------------------  
Sobre o peso do valor do preço na fórmula final, o senhor vereador Victor Ferraz 
disse que fizeram com um preço diferente, embora a variação não fosse muito 
diferente, a questão aqui era o peso do preço. -------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André disse ter consultado com atenção os quadros que 
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os senhores vereadores não permanentes enviaram, com as suas simulações com 
este binómio das duas fórmulas e, pelas suas contas, tinha detetado um erro 
grosseiro, ou seja, a aplicação destas duas fórmulas, a aplicação deste modelo de 
avaliação do preço iria significar que, por exemplo, para uma proposta que era 
apresentada pelo valor de quarenta e cinco milhões, no limite teria uma pontuação 
de seis valores, outra proposta que era apresentada com trinta e seis milhões, a 
pontuação era de oito valores, para uma proposta que era apresentada por trinta 
e cinco milhões, tinham uma pontuação de quatro ponto sete, e para trinta milhões 
tinham uma pontuação de quatro ponto oito. A tabela continha um erro, e este 
erro era determinante para as conclusões dos senhores vereadores não 
permanentes. Na sua opinião estas fórmulas seriam chumbadas pelo Tribunal de 
Contas, porque quantificavam em determinadas situações para determinados 
preços, quantificava preços, dava pontuações mais altas a preços mais altos e 
pontuações mais baixas a preços mais altos, disponibilizando o senhor engenheiro 
os seus cálculos, caso quisessem ver. ------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se tinha experimentado na grelha em 
Excel que lhe enviara. ------------------------------------------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André respondeu que sim, mas como essa grelha 
continha um erro, teve que fazer uma outra corrigida. ---------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou onde estava o erro. ----------------------- 
Respondeu o senhor engenheiro que o erro era muito simples e extremamente fácil 
de ver, porque balizaram isto e criaram aqui uma fronteira. Explicou o senhor 
vereador que não era uma fronteira, era só a assinalar o preço do valor base. ------ 
Prosseguiu o senhor engenheiro Filipe André dizendo que colocaram uma fronteira 
em trinta e cinco milhões, cento e noventa e nove euros. Acima disto era uma 
fórmula, abaixo disto era outra fórmula. Na folha de cálculo dos senhores 
vereadores não permanentes, esta fronteira estava nos trinta e cinco milhões de 
euros, estas células que somavam aqui, enquanto aqui multiplicavam pelo 
coeficiente dos zero ponto cinquenta e cinco, abaixo disto não multiplicavam, os 
valores eram diferentes. ---------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não tinha multiplicado e o senhor 
engenheiro respondeu que não, referindo que o cálculo estava errado. O senhor 
vereador perguntou se o cálculo, o aumento não era progressivo, e o senhor 
engenheiro disse que o aumento aqui era progressivo, mas estava errado. ------------ 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que só se aplicava a primeira fórmula até 
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esse valor e a partir dos trinta e cinco milhões vai acrescendo. O senhor 
engenheiro Filipe André disse que sim, não obstante, os senhores vereadores não 
permanentes tinham-se enganado na folha de cálculo. -----------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse ao senhor engenheiro Filipe André que 
não era necessário continuar a discutir uma coisa que já estava fora de questão.---  
O senhor presidente relembrou ao senhor vereador Ricardo Clemente que fora ele 
a abordar a questão da fórmula e o senhor engenheiro Filipe André estava a 
explicar. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu o senhor vereador Ricardo Clemente que o próprio Tribunal de Contas dava 
recomendações sobre esta fórmula. --------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que não queria que o Tribunal de Contas desse 
recomendações, queria era que aquele aceitasse, explicando que esta fórmula foi 
usada num concurso anterior e o Tribunal de Contas aceitou-a, e não podia 
arriscar, nesta fase, irmos buscar fórmulas novas que depois o Tribunal não 
aceitaria, recusaria ou pedia, no mínimo, clarificações, justificações, o que iria 
atrasar o processo e este já estava extremamente atrasado, acrescentando que 
num outro concurso com sete ou oito concorrentes, nenhum reclamou da falta de 
qualidade da fórmula. ------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz realçou que estavam a falar do preço final. -------  
O senhor engenheiro Filipe André salientou que esta fórmula atribuía seis pontos à 
empresa que apresentava quarenta e cinco milhões e atribuía quatro ponto oito 
pontos à empresa que apresentava trinta milhões, ou seja, teoricamente, as 
empresas iriam apresentar quarenta e cinco milhões porque eram mais pontuadas 
por isso, quando deveria ser a lógica ao contrário. Havia outras situações que 
incorriam em inconformidade, mas esta da fórmula era, no seu entender, a mais 
grave, a outra era a escala, que esta fórmula variava de seis valores a cinco 
ponto cinco e não poderíamos estar a comparar uma escala de um ponto cinco, com 
uma escala de zero a dez. As escalas tinham de ser comparadas. ---------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz explicou que essa variação estava relacionada 
com a questão da aplicação da ponderação. -----------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André disse que com a aplicação da ponderação dava 
uma variação de três ponto trinta a três ponto zero três, ainda era mais pequena. 
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que esta situação aparecia, porque existia 
um parecer do Tribunal de Contas relativamente à questão da fórmula e houve uma 
reclamação de uns concorrentes, dado que nesse concurso foi atribuído 
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erradamente, pelo Tribunal de Contas, que aprovou à mesma a fórmula, mas fez 
recomendações sobre ela. Neste caso não se aplicava na fórmula apresentada 
pelos serviços, mas existia essa situação, que era terem atribuído às propostas 
abaixo do valor mínimo, apresentaram o mesmo valor e recomendaram que fosse 
feito ... ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André disse conhecer esse acórdão, contudo, essa era 
uma situação bem diferente desta que estava aqui. -------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz referiu que aqui o objetivo era ser progressivo 
em relação ao peso do valor. ----------------------------------------------------------------- 
Em relação à questão da proposta alternativa à redução do valor, o senhor 
presidente disse que uma coisa não invalidava a outra. Todas essas situações eram 
perfeitamente válidas, mas não compreendia, nem estava de acordo que elas 
fossem introduzidas numa troca aqui de valores. Outra questão era que, se os 
senhores vereadores não permanentes reparassem, uma grande parte das 
alterações tinham como consequência os pedidos de clarificação feitos por eles. 
Foi baseado no andamento das questões que foram debatendo com o senhor 
engenheiro Filipe André e foi-se alterando, mencionando que nem tudo estava de 
acordo com aquilo que os senhores vereadores não permanentes disseram. 
Inicialmente tinha pensado em dez anos, tinha-se pensado em recolha lateral, mas 
nesta altura já consideravam a recolha bilateral. À medida que o caderno de 
encargos foi sendo trabalhado, foi-se criando a ideia que seria melhor a recolha 
bilateral, por exemplo. ------------------------------------------------------------------------ 
Com certeza que haveria opiniões diferentes, não colocava isso em causa, era 
perfeitamente legítimo e lógico que isso acontecesse, era natural e normal. ---------- 
Tendo em conta que esta era uma questão de alguma experiência relativamente ao 
concurso anterior, todas essas fórmulas já tinha passado no crivo do Tribunal de 
Contas, crivo esse de extrema importância, até mais do que por vezes se julgava. 
Não era nos pareceres que o Tribunal dava, mas nas recomendações que fazia 
depois de ter lá o contrato, referindo que era raro o contrato que era visado à 
primeira vez sem serem colocadas questões. ----------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse querer justificar uma situação 
relativamente ao que o senhor presidente disse há pouco. Isto não era uma “coisa 
de mercearia”, nem eles estavam a trocar uma coisa pela outra. A questão das 
escolas, e tal como o senhor presidente também afirmou, designadamente a parte 
da informática, era da responsabilidade da câmara municipal, e tinham até um 
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parecer da DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares sobre isso. 
Como o senhor presidente disse que não podia avançar com isso, que era um custo 
muito elevado e isto era uma forma de tendo em conta o valor que aqui estava e a 
margem que se poderia retirar daqui para aplicar noutro sítio. Outra questão 
importante é que havia margem para que o munícipe tivesse a perceção de que 
havia a possibilidade de trabalhar estes dados. Obviamente não se iria divulgar 
essa tabela, mas se o fizessem teriam de explicar aos munícipes. ---------------------  
O senhor presidente referiu que isto era uma informação e não se destinava a 
divulgação. -------------------------------------------------------------------------------------  
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que o problema era que eles tinham esse 
conhecimento, referindo o senhor presidente que não estava a pôr isso em causa. --  
Interveio a senhora vereadora Sara Serra dizendo que este assunto lhe causava 
uma certa estranheza e havia aspetos que a baralhavam. Perguntou se os valores 
da tabela que aparecia aqui, seriam uma almofada entre o valor máximo do 
concurso e aquilo que era desejável. -------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André explicou que isto era um valor daquilo que 
acharam que deveria ser lançado à concorrência, e a partir daí os concorrentes 
iriam supostamente apresentar valores mais baixos. -------------------------------------   
A senhora vereadora Sara Serra disse que chegaram ao valor desejável que seria 
menos este valor que aqui estava. ----------------------------------------------------------  
O senhor engenheiro Filipe André disse que o valor desejável era aquele que 
beneficiava mais a relação qualidade preço, não sabia se eram os quarenta e 
cinco, se eram os quarenta e quatro milhões ou os quarenta milhões. -----------------  
O senhor presidente disse que havia empresas que poderiam fazer o trabalho por 
menos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou o senhor vereador Ricardo Clemente que também havia técnicos que 
poderiam apresentar outros valores, tal como tinham falado há pouco. Continuou 
dizendo que fizeram o trabalho de casa, realçando que não eram técnicos, eram 
dois docentes e um formado em Economia. Não obstante, fizeram simulações, 
consultaram pareceres do Tribunal de Contas face a esta fórmula, havia 
indicações, ou seja, tudo aquilo que fizeram tinha uma razão de ser. Todas estas 
questões eram legítimas e quando lhes era apresentado aqui diferenças, 
naturalmente, tinham o direito de levantá-las, ou quando a explicação era dada e 
não os convencia, como colocar uma rubrica de tributação para a empresa pagar 
impostos, sendo que aquela explicação do último quadro não o convencia. 
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Verificaram que existia aqui uma diferença de três milhões e quinhentos mil e tal 
euros. No entanto, ultrapassaram tudo isso, bem como a questão da fórmula, e 
chegaram a um valor deles, recomendável, de quarenta e três milhões de euros, 
que consideravam mais adequado e que apresentavam como indicativo. Tudo isto 
também retirou muitas horas aos vereadores não permanentes, calcular estes 
mapas, as propostas, verificar minuciosamente o caderno de encargos, exigiu muito 
trabalho de casa, e chegaram a este valor de quarenta e três milhões de euros. 
Esta não seria a proposta deles, tal como já tinham dito. Fizeram algumas 
recomendações para o senhor presidente incluir, nomeadamente, as máquinas de 
remoção de pastilha, entre outras, procuraram melhorar toda a proposta para o 
serviço, mas tratava-se de valores avultados, era um concurso importante que 
queriam que corresse bem, e tinham a experiência do passado em que as coisas 
não correram tão bem. ------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Victor Ferraz acrescentou, dizendo que faziam questão disso, 
que a proposta lhes parecia, tecnicamente muito melhor e melhor preparada, havia 
uma evolução positiva relativamente à anterior, referindo que isso foi uma questão 
que falaram desde o início, sendo que a questão aqui era mesmo a dos valores. ------ 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que verificaram aqui nos diferenciais já 
abordados, os cinco milhões da primeira proposta, os cinco milhões e seiscentos e 
vinte e cinco da proposta em cima da mesa, e da proposta deles cinco milhões 
trezentos e setenta e cinco euros. Procuraram chegar a uma plataforma de acordo 
em que tudo isto funcionasse, e quando o senhor vereador Victor Ferraz 
apresentou a solução da cooperativa de habitação, tratava-se apenas de uma 
recomendação, pelo facto de existir aqui uma poupança e aplicar aqueles 
montantes naquilo que consideravam ser importante e prioritário para os 
investimentos da autarquia, sendo isto o que estava em cima da mesa, referindo 
que a questão da fórmula já estava ultrapassada e que questionaram na altura o 
que deveriam ter questionado, fizeram as contas em conjunto, inclusive, o senhor 
presidente também fez contas no sentido de aferir a peso que aquilo realmente 
tinha no preço final. --------------------------------------------------------------------------- 
Continuou o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo que o que estava agora em 
discussão era a proposta dos quarenta e três milhões de euros, dos vereadores 
não permanentes, com a recomendação para que a diferença dos dois milhões, o 
remanescente, pudesse ser investido na parte da habitação social e nas escolas. 
Julgava que não chocava com aquilo que eram os valores, não queria entrar em 
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detalhe técnico, até porque não era técnico, tinha alguns conhecimentos e disse 
que sabia também que o parque de viaturas provavelmente estaria um pouco 
inflacionado. -----------------------------------------------------------------------------------  
Mencionou o senhor vereador que falaram com alguns técnicos especializados na 
matéria, para darem opinião sobre algumas questões e que foram ao encontro 
daquilo que tinham falado aqui. Agradeceu ao senhor engenheiro Filipe André todo 
o seu empenho e trabalho, mas como este deveria calcular, eles não eram 
técnicos, mas procuraram fazer o trabalho de casa e as questões que colocaram 
tinham o seu direito e pertinência. Também agradeceu ao senhor presidente a 
abertura, sabendo da divergência que havia entre aquilo que era a ideia dos 
vereadores não permanentes para este serviço, e a abertura também de colaborar 
e de tentar convergir, pois sabiam que isto era uma questão importante, numa 
solução que beneficiasse o município. Considerou ainda que as várias reuniões que 
tiveram foram úteis e que a proposta final era sempre a melhor. ---------------------  
O senhor presidente disse ter sido percorrido um longo caminho, desde a primeira 
sessão em que foi apresentada a primeira proposta de caderno de encargos e 
programa de concurso, já lá iam cerca de três meses, referindo que reuniram 
algumas vezes, que houve vários avanços e recuos, que houve questões alertadas 
pelos senhores vereadores não permanentes e que foram perfeitamente 
enquadradas naquilo que era a proposta final. A fórmula já tinha sido testada no 
concurso anterior e em outros concursos, e nada lhes levava a escolher outra. 
Quanto à questão dos valores, esses eram meramente indicativos, o teto máximo 
eram quarenta e cinco milhões de euros, mencionando que até podia acontecer a 
seguinte situação: abria-se um concurso com quarenta e cinco milhões e o 
concorrente que ganhava a prestação de serviços era um valor de quarenta e dois 
milhões, quarenta e cinco a concurso, ganhou quarenta e dois; mas até se podia 
abrir com quarenta e três milhões e o que ganhava a proposta era de quarenta e 
dois e meio. Isto parecia uma contradição, mas era assim mesmo, e por isso é que 
o concurso era público. Os concorrentes tinham que comparar-se nas suas 
propostas com o caderno de encargos e com o programa de concurso e tentar 
analisar isso, mas tinham também de se comparar com o resto dos seus 
concorrentes. ----------------------------------------------------------------------------------  
Prosseguiu o senhor presidente recordando que foi ouvindo as solicitações dos 
senhores vereadores não permanentes e, se reparassem, foram alterados muitos 
aspetos. Disse que os senhores vereadores estavam agarrados a determinadas 
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situações que, como ele já dissera várias vezes, era perfeitamente legítimo e 
lícito que isso acontecesse. Entendia que, neste momento, a proposta para o 
caderno de encargos estava perfeitamente enquadrável naquilo que era a legislação 
vigente, era perfeitamente racional e, no seu entender, justificava-se 
inteiramente. Quanto às recomendações, tinham todo o cabimento, toda a 
aceitação, ainda que não com este enquadramento, mas entendia isso como uma 
recomendação. Além disso, com certeza que nunca pôs em causa a questão do 
fornecimento de equipamentos às escolas. -------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz solicitou ao senhor presidente que lhe fizesse um 
resumo das propostas apresentadas pelos vereadores não permanentes, que 
tivessem contemplado e incorporado. Disse que foram feitas muitas alterações a 
pedido deles, mas ele não tinha a perceção que tivessem feito assim tantas. 
Recordou que concordaram com a questão de baixar de dez para oito anos, com as 
indemnizações, mas a nível das restantes não tinha ideia. ------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André referiu que foi considerada a máquina de 
remoção de pastilhas elásticas, de grafitis. A proposta com os contributos dos 
senhores vereadores não permanentes estava melhor sob o ponto de vista técnico, 
servia melhor e os contributos deles tinham sido importantes. -------------------------- 
O senhor presidente disse que foram bastantes, como por exemplo, a questão das 
indemnizações, que acatou. ------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou ao senhor presidente se aceitava a 
entrada da proposta dos vereadores não permanentes a votação, em alternativa à 
proposta da câmara. -------------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente respondeu que uma proposta dessas não poderia ser 
alternativa. ------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor engenheiro Filipe André disse que a câmara não iria pagar a diferença, o 
valor base era um valor estipulado pela concorrência. O remanescente a que o 
senhor vereador Ricardo Clemente aludia não existia, porque só com o valor da 
adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor presidente disse que se pensassem que a empresa ganharia por quarenta 
e um milhões, sobrariam quatro, mas não sobrava nada. --------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a proposta deles era passar dos 
quarenta e cinco para os quarenta e três milhões. No entanto, e face à diferença, 
recomendavam à câmara municipal que procurasse, ressalvando que era apenas uma 
recomendação, poderia fazer ou não, uma introdução do investimento dentro 
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daquelas áreas que propuseram. ------------------------------------------------------------  
Esta era a proposta dos vereadores não permanentes e, como o senhor presidente 
não a aceitava, o senhor vereador Ricardo Clemente pediu autorização para 
discutir com os seus colegas e sair da sala. -----------------------------------------------  
O senhor presidente autorizou a saída da sala. -------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu o tempo dado pelo senhor 
presidente e informou que os vereadores do Partido Socialista iriam abster-se 
nesta votação e queriam apresentar uma declaração de voto. --------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a declaração de voto que queriam 
apresentar consistia, e apesar de não se sentirem confortáveis com algumas 
explicações, reconheciam que havia alguma aproximação relativamente a algumas 
das propostas deles. Iriam abster-se para permitir que o concurso se 
desenvolvesse, pois era importante para o município, mas continuavam com as suas 
restrições. Não estavam a favor, mas concordavam que a proposta técnica era 
melhor, tinham algumas divergências relativamente às explicações dadas. ------------  
O senhor presidente referiu que este caderno de encargos motivou, talvez, das 
maiores discussões em reuniões, desde que ele estava na câmara municipal. ---------  
Reconhecia o muito trabalho feito pelos senhores vereadores não permanentes, e 
sobre as recomendações que apresentaram, entendia-as como tal, ainda que 
pudessem não ser uma obrigação. Era uma recomendação perfeitamente 
enquadrável, aceitável, justificável e legítima. Tinha era que se ver os 
enquadramentos consequentes dessas mesmas recomendações, porém, aceitava-as 
perfeitamente. --------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor das informações, 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 
segunda 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. 
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-
presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 
Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 
e a senhora vereadora Sara Carvela que apresentaram a seguinte declaração de 
voto: --------------------------------------------------------------------------------------------  
“Após a análise das propostas apresentadas pelo executivo, os vereadores não 

permanentes, verificam que o atual executivo, apesar de ter acedido à nossa 
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proposta de redução de 10 para 8 anos e de ter eliminado o valor das 

indeminizações a pagar aos trabalhadores, vem apresentar uma proposta muito 

mais cara para o munícipe, uma vez que encarece a proposta em 3 536 740,00 €. 

Por outro lado a fórmula de cálculo das propostas apresentadas pelos 

concorrentes, desvaloriza totalmente o peso do preço que, na melhor das 

hipóteses, terá um peso de apenas 16% da nota final, valorizando em demasia a 

parte Técnica que é sempre muito subjetiva. Mais ainda, a justificação da 

mudança da recolha lateral para bi-lateral, não justifica inteiramente o aumento 

do preço do concurso devido ao aumento do investimento. Assim os vereadores não 

permanentes propõem que o atual executivo: ----------------------------------------------- 
1- Aceite a proposta de cálculo do PRE, proposta pelos vereadores não 

permanentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2- Reduza o preço base para 43.000.000,00€. ------------------------------------------- 
3- Que os 2.000.000,00€ sejam investidos na seguinte forma: ------------------------ 
1.700.000,00€ - Na criação de uma cooperativa de habitação que permita 

construir e recuperar casas do concelho. --------------------------------------------------- 
300.000,00€ - No apetrechamento das escolas dando a cada Agrupamento, 

50.000,00€ por cada EB23, para substituir o parque informático obsoleto; 

adquirir e renovar equipamento desportivo; adquirir e renovar material e 

ferramentas para Educação Visual e Tecnológica; adquirir e renovar material e 

equipamento para Educação Musical.” ------------------------------------------------------- 
= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE MARIA DA PIEDADE GUIA 

SOARES – INFORMAÇÃO = 
De Maria da Piedade Guia Soares foi apresentado um requerimento, datado de dois de 
maio corrente, pelo qual solicita a instalação de um contador de rega num terreno sito 
em Guiné, freguesia de Paderne.  -------------------------------------------------------------- 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regime de substituição, 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 deferida 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; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) – Se procederá, se imediato ao corte de abastecimento de água e retirada do 
contador, caso de 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. ----  

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 

respetiva 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. ------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE MARIA CECÍLIA GUIA 
SOARES DIAS – INFORMAÇÃO = 

De Maria Cecília Guia Soares Dias foi apresentado um requerimento, datado de catorze 
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de setembro de dois mil e dezassete, pelo qual solicita a instalação de um contador de 
rega num terreno. ------------------------------------------------------------------------------- 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regime de substituição, 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: --------------------------------------------------- 
- existe no local sistema de rega; -------------------------------------------------------------- 
- 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 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.  ------------------------------------------------------------------- 

= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE BMSWINVEST SA  
– INFORMAÇÃO = 

De BMSWINVEST SA foi apresentado um requerimento, datado de catorze de março 
último, pelo qual solicita a instalação de um contador de rega num terreno, sito em 
Cortelhas, freguesia da Guia.  ------------------------------------------------------------------ 
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 
chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regime de substituição, 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; --------------------------- 
- verificou-se que o local se encontra vedado, sendo utilizado para estaleiro de 
materiais de construção e o requerente indica que o pedido é pretendido para 
abastecimento vários pelo que se considera que não se verifica o requisito da alínea c). -- 
Face ao exposto sugere-se: -------------------------------------------------------------------- 



29 de maio de 2018  

- intenção de indeferimento da pretensão.” --------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação manifestar 
a intenção 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.  ------------------------------------------------------------------  

= CONCESSÕES – CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO P5 E P6 E DO ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE NA 

AVENIDA DA LIBERDADE, EM ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
instrução. --------------------------------------------------------------------------------------  
= CAMINHOS – NATUREZA DE UM CAMINHO SITO NA ILHA DA MADEIRA – 

FREGUESIA DE GUIA – BERNARDO ANDRÉ VIEIRA SIMÕES BÁRBARA – 
PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------  
“O requerente solicitou no dia 11/03/2015, através da distribuição em assunto a 
alteração de um caminho, na Ilha da Madeira, freguesia da Guia, assinalado por si em 
planta.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo; -----------------------------  
2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  
3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

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 n.º 21 
da distribuição em assunto;  ---------------------------------------------------------------  

4) O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte 
“Tendo em consideração todo o teor da ficha esquemática anexa à etapa n.º 21, 
nomeadamente na parte "B - Verificação no local", uma vez que o caminho em 
referência serve vários prédios, nas cartas dos anos 70 já se verifica a existência 
da simbologia mencionada em A – 1 dessa mesma ficha, desenvolve-se pelos limites 
de alguns prédios, tal como está dotado das infraestruturas de água e iluminação 
pública, seguindo de perto todos 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 este caminho detém natureza 
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pública”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 SITO EM FONTAÍNHAS  
– FREGUESIA DE FERREIRAS – HÉLDER MANUEL F. ROCHA, JOSÉ ANTÓNIO 

DIAS E JOSÉ PEDRO SOUSA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------- 
“Os requerentes solicitaram no dia 13/01/2017, através da distribuição em assunto a 
iluminação pública e a pavimentação de um caminho existente em Fontainhas, freguesia 
de Ferreiras, assinalado por si em planta. Procedeu-se à verificação da natureza do 
caminho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------ 
1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo; ------------------------------ 
2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; ------------------ 
3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

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 n.º 
5.2 da distribuição em assunto;  ------------------------------------------------------------ 

4) O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte 
“Tendo em consideração todo o teor da ficha esquemática anexa à etapa n.º 5.2, 
nomeadamente na parte "B - Verificação no local", (de teor muito mais detalhado e 
completo do que aquela que consta na etapa n.º 9 da Distribuição 
SGDCMA/2009/48281 a qual serviu de suporte ao parecer emitido por estes 
mesmos serviços na etapa n.º 11 dessa mesma distribuição), uma vez que o caminho 
em referência serve vários prédios, nas cartas dos anos 70 já se verifica a 
existência da simbologia mencionada em A – 1 dessa mesma ficha, encontra-se, ainda 
que somente em parte, ladeado por valados, tal como dotado das infraestruturas de 
água e eletricidade ali descritas, seguindo de perto todos 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.”. ------------------------------------- 

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. -----------------------------------  
= VIALIVRE - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM – OFÍCIO = 

Pela empresa Vialivre S.A., foi apresentada uma notificação, datada de vinte e oito de 
março último, pela qual informa que existe uma passagem numa portagem que se 
encontra por pagar, relativa ao veículo com a matrícula 01-HP-24, recomendando que o 
município regularize o pagamento das mesmas. ----------------------------------------------  
Este ofício encontrava-se instruído com uma informação com origem no Departamento 
de Infraestruturas e Serviços Urbanos, do seguinte teor:  --------------------------------  
“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para 
pagamento do valor de 29,75 €, para pagamento de passagens na A22 em Dezembro do 
ano transacto com a viatura de matrícula 01-HP-24, afecta à Protecção Civil.” -----------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. ---------------------------------  
= VIALIVRE - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM – OFÍCIO = 

Pela empresa Vialivre S.A., foi apresentada uma notificação, datada de oito de 
setembro de dois mil e dezassete, pela qual informa que existe uma passagem numa 
portagem que se encontra por pagar, relativa ao veículo com a matrícula 51-25-HB, 
recomendando que o município regularize o pagamento das mesmas. -----------------------  
Este ofício encontrava-se instruído com uma informação com origem no Departamento 
de Infraestruturas e Serviços Urbanos, do seguinte teor: ---------------------------------  
“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para 
pagamento do valor de 47,86 €, para pagamento de passagens na A22 em Maio, Junho e 
Julho com a viatura de matrícula 51-25-HB, afecta à DEAS-CPCJ.” -----------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. ---------------------------------  
= REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTAGEM NA A22, VIATURA COM 

MATRÍCULA 26-69-HF – INFORMAÇÃO = 
Subscrita pela senhora chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão 
de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------  
“Remete-se à consideração da Exma. Câmara a autorização de compromisso e 
pagamento da taxa de portagem no valor de 2,56 € correspondente a uma passagem na 
A22, da viatura com a matrícula 26-69-HF, afeta ao serviço de oficina. A deslocação 
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foi realizada por motivo de intervenção urgente e inadiável para apoio a uma viatura de 
transporte escolar (Carrinha de 9 lugares Iveco 59-CI-11) que ficou parada na A22.” ---- 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. --------------------------------- 
= REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTAGEM NA A22, VIATURA COM 

MATRÍCULA 31-RX-16 – INFORMAÇÃO = 
Subscrita pela senhora chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão 
de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------- 
“Remete-se à consideração da Exma. Câmara a autorização de compromisso e 
pagamento da taxa de portagem no valor de 14,84 € correspondente a 4 passagens na 
A22, da viatura com a matrícula 31-RX-16, afeto à DAVEGF e cedido no período em 
causa (16/02/2018 a 08/03/2018) à Vice-Presidente Dra. Ana Pífaro.” -------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. --------------------------------- 
= REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTAGEM NA A22, VIATURA COM 

MATRÍCULA 51-25-HB – INFORMAÇÃO = 
Subscrita pela senhora chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão 
de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: -------------------------------  
“Remete-se à consideração da Exma. Câmara a autorização de compromisso e 
pagamento da taxa de portagem no valor de 44,66 € correspondente a 11 passagens na 
A22, da viatura Ford Escort 1.4 Ligeiro de Passageiros, de matrícula 51-25-HB da 
DAVEGF cedida À CPCJ, nas datas em causa.” ------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. --------------------------------- 

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – CASAIS ENGENHARIA, S.A - 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 
em onze de maio corrente, através do qual determinou autorizar a emissão da licença 
especial de ruído à empresa Casais Engenharia, S.A., para a realização de obra de 
demolição, no âmbito do processo de loteamento com alvará número vinte e sete, barra, 
oitenta e sete, contígua ao estacionamento do Palácio dos Congressos, com acesso pela 
Travessa do Golf, nos dias doze e treze de maio também corrente, 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. --------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – J.PARRACHEIRA & FILHOS – 

CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LIMITADA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pela senhora vice-
presidente, na falta do presidente da câmara, em dezoito de maio corrente, através do 
qual determinou autorizar a emissão da licença especial de ruído à empresa Casais 
Engenharia, S.A., para a realização de obra de remodelação, no interior do lote vinte e 
nove, da Urbanização Setobra, no dia dezanove de maio também corrente, 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 da senhora vice-presidente. -  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – J.PARRACHEIRA & FILHOS – 
CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LIMITADA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 
em vinte e quatro de maio corrente, através do qual determinou autorizar a emissão da 
licença especial de ruído à empresa Casais Engenharia, S.A., para a realização de obra 
de remodelação, no interior do lote vinte e nove, da Urbanização Setobra, no dia vinte 
e seis de maio também corrente, 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. --------  
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – NUCLEGARVE – NÚCLEO DOS MOTORISTAS 

TERRAS DO ALGARVE - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 
em dezoito de maio corrente, através do qual determinou autorizar a emissão da 
licença especial de ruído à Nuclegarve – Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve, para 
a realização de música ao vivo, no evento Festa Gastronómica das Papas, no Pavilhão da 
Associação, em Fontaínhas, no dia vinte de maio também corrente, entre as treze horas 
e as vinte horas, 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. --------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – POLVILHA SUCESSO, LIMITADA  
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 



  

 

 

 __________________________ 

 
 

29 de maio de 2018  

Câmara Municipal de Albufeira 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente, 
em vinte e três de maio corrente, através do qual determinou autorizar a emissão da 
licença especial de ruído à Polvilha Sucesso, Limitada, para a realização de espetáculo 
de música ao vivo, no Ocean Bar, na Praia da Oura, Albufeira, nos dias vinte e três, 
vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove de 
maio também corrente, entre as dezanove horas e trinta minutos e as vinte e três 
horas, 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. --------- 

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – J.PARRACHEIRA & FILHOS – 
CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LIMITADA – REQUERIMENTO = 

Por J.Parracheira & Filhos – Construções Imobiliárias, Limitada., foi apresentado um 
requerimento, datado de nove de maio corrente, pelo qual solicita a emissão de licença 
especial de ruído para a realização da obra de remodelação, no interior do lote vinte e 
nove da Urbanização Setobra, em Vale Carro, no dia trinta e um de maio corrente, 
entre as nove 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 J. 
Parracheira e Filhos – Construções Imobiliárias, Lda, cumpre informar o seguinte: -------- 
- pretende o requerente a realização de obra de remodelação no interior do Lote 29 da 
Urbanização Setobra, em Vale Rabelho, durante todos os dias do mês de maio, exceção 
para os domingos, das 09:00h às 18:00h; ----------------------------------------------------- 
- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 
referida, que a obra possui licença 06/2018, de 26 de janeiro; consistindo a realização 
da atividade ruidosa temporária “na demolição parcial de alvenarias com recurso a 
martelo elétrico, corte de pavimento com recurso a rebarbadora elétrica, montagem e 
fixação de equipamentos, caixilharias e guardas de protecção com recurso a berbequim 
elétrico.”; que o equipamento ruidoso a utilizar será equipamento elétrico, como 
martelo, rebarbadora e berbequim; preconizando como medida minimizadora de ruído “a 
realização de trabalhos em espaço encerrado que dispõe de isolamento acústico”. -------- 
- 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 



29 de maio de 2018  

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; -------------------------------------------  
- relativamente à realização da obra nos dias úteis cumpre informar que mesma pode 
ser realizada entre as 08 e as 20h, não carecendo de emissão de Licença Especial de 
Ruído; -------------------------------------------------------------------------------------------  
- para a realização da obra aos sábados e feriados, considera-se que a fundamentação 
invocada pelo requerente “concluir a realização deste tipo de trabalhos até ao mês de 
junho”, não se trata de um motivo excecional que justifique a emissão da Licença 
Especial de Ruído para esses dias, estando apenas relacionada com o prazo de execução 
da obra; -----------------------------------------------------------------------------------------  
- o pedido para os sábados e feriados apenas poderá ser satisfeito se a Câmara 
Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---  
- em caso de deferimento, 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. ----  
 
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vereador Victor 
Ferraz, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do 
Agrupamento de Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do 
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, 
suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------   
= CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO 

DO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA DOS OLHOS DE ÁGUA  
– DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dezoito de maio corrente, através do 
qual determinou retificar o nome da entidade à qual foi adjudicada esta empreitada, de 
Consdep, Engenharia e Construção, Limitada, para Consdep, Engenharia e Construção, 
S.A., 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. ------------------------------------------------------  

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 
presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz. ----------------------------------- 

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA DOS 

OLHOS DE ÁGUA ” – MINUTA DO CONTRATO = 
Foi apresentada a minuta do contrato da empreitada em título referida, documento que 
se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 
documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------- 
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. ------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta altura dos trabalhos a reunião foi suspensa por uma hora, sendo a mesma 
retomada pelas catorze horas. A senhora vereadora Sara Carvela informou que 
iria ausentar-se definitivamente da reunião. ----------------------------------------------- 

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 
Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 
processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos senhores membros do 
Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento, excluindo-se os números 
vinte e nove, trinta, trinta e um, quarenta e seis e quarenta e sete que não foram 
tratados por este departamento. -------------------------------------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13910 de 23-03-2018 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 06/2018/13910 ----------------------------------------------------------------- 
Requerente: Apligestal – Unipessoal, Lda ----------------------------------------------------- 
Local da Obra: Vale Verde, freguesia da Guia ------------------------------------------------ 
Assunto: Pedido de destaque de uma parcela de terreno ------------------------------------ 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de maio de 
dois mil e dezoito, 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 



29 de maio de 2018  

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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 20350 de 28-04-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 145/2003 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Ramos Paulino --------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Quinta da Orada, Lote n.º 25, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ----  
Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar com piscina e muros de 
vedação -----------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de maio de 
dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 34166II de 27-03-2013 ---------------------------------------  
Processo n.º: 272/1980 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Emídio Correia Nogueira --------------------------------------------------------  
Local da Obra: Orada, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de muro e colocação de portão -------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, tendo em conta o 
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parecer técnico de sete de maio de dois mil e dezoito e com os fundamentos 
constantes na deliberação camarária de dezasseis de abril de dois mil e catorze. --- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) nº (s): 51674 de 24-11-2017 -------------------------------------------- 
Processo nº: 34/1990 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Christine Rose Peach ------------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Travessa do Cerro Grande, Lote n.º 10, Cerro Grande, freguesia de 
Albufeira e Olhos D’Água ---------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar – Legalização ------------ 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 
condicionado nos termos da informação técnica de sete de maio de dois mil e 
dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 251 de 04-01-2018 ---------------------------------------------- 
Processo n.º: 222/2005 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Egberto da Silva de Jesus ------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Rua da Figueira, Caliços, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ----------- 
Assunto: Licença – Alteração de um edifício multifamiliar ----------------------------------- 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de sete de maio de 
dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 55795 de 20-12-2017 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 802/1979 ------------------------------------------------------------------------ 
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Requerente: Sociedade de Empreendimentos Imobiliários do Sul Seis, Lda ---------------                                                                                                                
Local da Obra: Clube Praia da Oura, Areias de S. João, freguesia de Albufeira e Olhos 
D’Água ------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação turística e equipamentos de apoio - 
Legalização  ------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de maio de 
dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 22191 de 08-05-2017 e 35617 de 02-08-2017 ---------------  
Processo n.º: 802/1979 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Sociedade de Empreendimentos Imobiliários do Sul Seis, Lda ---------------  
Local da Obra: Clube Praia da Oura, Areias de S. João, freguesia de Albufeira e Olhos 
D’Água ------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um estabelecimento de restauração e de 
bebidas – Legalização --------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de maio de 
dois mil e dezoito, 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. ------------------------------------ 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 56714 de 29-12-2017 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 225/1998 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Arnaldo Manuel Correia Mendes ------------------------------------------------- 
Local da Obra: Rua Amato Lusitano C32 – A, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ------ 
Assunto: Licença – de cozinha da habitação através do SIR --------------------------------- 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de maio de 
dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 55508 de 19-12-2017 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 25/1986 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Valentina Cabrita Guerreiro e Adelino Ribeiro --------------------------------- 
Local da Obra: Avenida da Liberdade n.º 11 e 13, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água 
Assunto: Licença – Alteração de uso de edifício misto de habitação e serviços – 
Legalização -------------------------------------------------------------------------------------- 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, aprovado o projecto de arquitectura tal como 
é requerido tendo em conta o parecer técnico de quatro de maio de dois mil e 
dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 



29 de maio de 2018  

♦ Requerimento (s) n.º (s): 29579 de 22-06-2017; 31393 de 04-07-2017; 37419 de 
14-08-2017; 52906 de 05-12-2017 e 2634 de 19-01-2018 ---------------------------------  
Processo n.º: 42/2017 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Domingos dos Santos Cabrita ---------------------------------------------  
Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------  
Assunto: Licença – Ampliação de edificação --------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 
condicionado nos termos da informação técnica de sete de maio de dois mil e 
dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -------------------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 25592 de 29-05-2017; 44302 de 03-10-2017; 898 de 09-
01-2018; 7594 de 19-02-2018; 15077 de 02-04-2018 e 16238 de 10-04-2018 -----------  
Processo n.º: 30/2017 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Unit – Senses, Investimentos, Lda ---------------------------------------------   
Local da Obra: Rua Natália Correia, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água---------------  
Assunto: Pedido de autorização para obras de escavação relativo à construção de 
apartamentos turísticos de 3* ----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de oito de maio de 
dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA15311 de 03-04-2018 ------------------------------------  
Processo n.º: 297/2003 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Adília Maria das Dores Ernesto ------------------------------------------------  
Local da Obra: Travessa dos Sinos n.º 4, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---------  
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Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para realização de obras por mais 6 meses ---- 
Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido de prorrogação de prazo 
por mais seis meses. -------------------------------------------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 49253 de 09-11-2017 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 987ALOC/2017 ------------------------------------------------------------------ 
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------- 
Local da Obra: Rua 5 de Outubro n.º 61 - Hostel Casa dos Arcos, freguesia de 
Albufeira e Olhos D’Água ---------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoproteção ---------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento.------------------------------ 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 53373 de 07-12-2017 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 81/2017 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Resh Real Estate Suit Home, Lda ----------------------------------------------- 
Local da Obra: Urbanização Vila Rosal, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos 
D’Água ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Licença – Construção de moradia, piscina e muros de vedação -------------------- 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 
condicionado nos termos da informação técnica de catorze de maio de dois mil e 
dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 37820 de 17-08-2017 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 36CP/2017 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Policity – Construção e Urbanizações, Lda -------------------------------------- 
Local da Obra: Vale de Pedras, Lote 3, Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos 
D’Água ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edifício de habitação plurifamiliar --------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
informação técnica de catorze de maio de dois mil e dezoito, concedendo o prazo 
de trinta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 11382 de 12-03-2018 -------------------------------------------- 
Processo n.º: 222/1987 ------------------------------------------------------------------------ 
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Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Estrada de Santa Eulália, Edifício Albernoa, Loja G, freguesia de 
Albufeira e Olhos D’Água ---------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoproteção ---------  
Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 9359 de 28-02-2018 -------------------------------------------  
Processo n.º: 100/1994 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Rua do M.F.A., Banco Santander Totta, S.A., freguesia de Albufeira e 
Olhos D’Água -----------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoproteção ---------  
Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 39982 de 31-08-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 461/1990 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Loja Tiger Portugal, S.A., Fração 3, Shopping Lanka Parque Comercial e 
Industrial do Algarve, Tavagueira, freguesia da Guia ---------------------------------------  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoproteção ---------  
Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 56595 de 28-12-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 420/1998 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Vieira Rodrigues -----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ----------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de uma moradia, piscina e muros de vedação ----------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de maio de 
dois mil e dezoito, 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 
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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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 569 de 07-01-2016; 5759 de 19-02-2016; 8778 de 10-03-
2016 e 50634 de 17-11-2017 ------------------------------------------------------------------- 
Processo n.º: 2CP/2016 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Imolamecense - Sociedade Unipessoal, Lda ------------------------------------- 
Local da Obra: Caliços, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ----------------------------- 
Assunto: Comunicação Prévia – Prorrogação do prazo para execução da obra  -------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar remeter à Divisão Jurídica 
e de Contencioso para parecer. -------------------------------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13739PU de 14-04-2016 e 13739 de 14-04-2016 ------------- 
Processo n.º: 2EA/2014 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Melodia Fantástica-Unipessoal, Lda --------------------------------------------- 
Local da Obra: Avenida 25 de Abril, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------- 
Assunto: Licença – Recinto improvisado – bancada provisória -------------------------------- 
Prazo Ultrapassado ----------------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, nos termos da 
informação técnica de nove de dezembro de dois mil e dezasseis e com os 
fundamentos constantes no despacho de catorze de julho de dois mil e dezasseis. -- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14571 de 19-04-2016; 30174 de 26-07-2016; 46695 de 24-
11-2016; 46797II de 24-10-2017; 46797 de 24-10-2017 e 10602 de 07-03-2018 -------- 
Processo n.º: 190/1978 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Edgar Sousa dos Santos --------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ------------------------- 
Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar existente para edifício de 
habitação e serviços ---------------------------------------------------------------------------- 
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 
requerido, tendo em conta o parecer técnico de dez de maio de dois mil e dezoito 
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e informação da Divisão de Obras Particulares de vinte e seis de abril de dois mil 
e dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -----------------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 24938 de 24-05-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 668/1985 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Julie Jones & Matin Howard Jones ---------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta do Jolu, Barrancos, freguesia da Guia ----------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e piscina ----------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de maio de 
dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 13021 de 20-03-2018 ------------------------------------------  
Processo n.º: 68/1986 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  
Local da Obra: Avenida do Estádio, BellaVista, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --  
Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação-medidas de autoproteção -----------  
Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 33896 de 20-07-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 49/2017 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Idalina da Conceição Fernandes ------------------------------------------------  
Local da Obra: Monte das Almeijoafras, Sítio da Tenoca, Caixa n.º 60-N, freguesia de 
Paderne -----------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Ampliação de edificação unifamiliar e muro de vedação – Legalização 
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Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de maio de 
dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16840 de 05-05-2016; 3860 de 30-01-2017; 22074 de 08-
05-2017; 36797 de 09-08-2017 e 14394 de 27-03-2018 ----------------------------------- 
Processo n.º: 25/2016 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: MBTFN, Lda ---------------------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Rua da Igreja Nova n.º 8, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---------- 
Assunto: Licença – Construção de edificação ------------------------------------------------- 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o que é proposto para o imóvel em 
análise melhora bastante a zona circundante, mas que, no entanto, estão previstas 
janelas balanceadas. Afirmou depois que existe ainda a questão da garagem, que 
altera a fachada do imóvel, não se recordando o que está previsto no Plano de 
Mobilidade para a rua onde se situa o imóvel, podendo acontecer que se venha a 
tratar de uma rua em que não seja permitida a circulação de viaturas, o que 
poderia tornar inútil a existência da garagem. --------------------------------------------  
A senhora vice-presidente lembrou que os residentes costumam beneficiar de uma 
exceção a este tipo de proibição de circulação. ------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que naquela zona existem exemplos de 
pessoas que não conseguem estacionar nas garagens por falta de espaço para 
fazer a manobra. ------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor presidente disse que é sempre bom que existam garagens. ------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que apenas quer deixar uma chamada 
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de atenção para a eventualidade do trânsito ser cortado naquela rua. ----------------   
Foi, por unanimidade dos presentes, aprovado o projecto de arquitectura tal como 
é requerido tendo em conta o parecer técnico de dezassete de maio de dois mil e 
dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -------------------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 54370 de 13-12-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 83/2017 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Marco Jorge Lopes Clemente ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muro de vedação -----------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de maio 
de dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 51425 de 30-12-2016; 23914 de 18-05-2017; 40470 de 05-
09-2017 e 56372 de 17-12-2017 -------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 71/2016 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Louro & Fajardo – Montagem de Refractários e Construção Civil, S.A. ------  
Local da Obra: E.M.525, Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------  
Assunto: Exposição – Demolição e construção de um edifício de habitação, piscina e 
muros de vedação ------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de maio de 
dois mil e dezoito, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, 
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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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA33863 de 04-06-2015 -------------------------------- 
Processo n.º: 44CP/2008 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: D.C.C., Lda ------------------------------------------------------------------------ 
Local da Obra: Rua 25 de abril, Lojas 1 e 2, Restaurante Chinês, freguesia de Albufeira 
e Olhos D’Água ---------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir o auto de 
vistoria número quatrocentos e trinta e três, barra, dois mil e dezoito. -------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA/10688 de 14-02-2018 -------------------------------- 
Processo n.º: 1191/1987 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Janelas do Mar-Promoção Turística, Lda --------------------------------------- 
Local da Obra: Rua da Correeira, Lote n.º 209, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --- 
Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir o auto de 
vistoria número quatrocentos e trinta e dois, barra, dois mil e dezoito.--------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA/2766 de 15-01-2018 --------------------------------- 
Processo n.º: 16/2014 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Xufre e Lourenço, Lda ----------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Avenida 25 de Abril n.º 18, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------- 
Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir o auto de 
vistoria número quatrocentos e trinta e um, barra, dois mil e de dezoito. ------------ 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 481404 de 02-11-2017 -----------------------------------------  
Processo n.º: 44CP/2017 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Rui Sérgio Ferreira Henriques --------------------------------------------------  
Local da Obra: Beco da Águia Pesqueira, Lote 25, Patroves, freguesia de Albufeira e 
Olhos D’Água -----------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, muros e piscina -------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado que, nos termos e com os 
fundamentos expressos na informação técnica de treze de março de dois mil e 
dezoito, mandar notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da 
operação urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. -------------------------------------------------------------------  
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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 6536 de 12-02-2018 --------------------------------------------  
Processo n.º: 3CP/2018 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: United Investments (Portugal) - Empreendimentos Turísticos, S.A. ---------  
Local da Obra: Praia das Belharucas, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------  
Assunto: Comunicação Prévia – Alteração e ampliação do apoio de praia “Pine Cliffs  
Beach  Club” ------------------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado que, nos termos e com os 
fundamentos expressos na informação técnica de vinte e oito de fevereiro de dois 
mil e dezoito, mandar notificar o requerente da intenção de proceder à 
inviabilização da operação urbanística, em face das desconformidades com as 
normas legais e regulamentares aplicáveis. ------------------------------------------------  
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. ------------------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 53743 de 11-12-2017 -------------------------------------------- 
Processo n.º: 324/1976 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Nice Cream, Lda ------------------------------------------------------------------ 
Local da Obra: Rua Dr. Santos Silva n.º 8, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------- 
Assunto: Licença – Construção e alteração de edificação e piscina -------------------------- 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de maio 
de dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8143 de 21-02-2018 --------------------------------------------- 
Processo n.º: 48/2013 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Maria Almerinda Coelho Martins Agapito --------------------------------------- 
Local da Obra: Rua Mouzinho de Albuquerque, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---- 
Assunto: Licença – Construção de um telheiro ------------------------------------------------ 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, aprovado o projecto de arquitectura tal como 
é requerido tendo em conta o parecer técnico de dezoito de maio de dois mil e 
dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 30472 de 28/06/2017 ------------------------------------------ 
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Processo n.º: 27/2006 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Casa da Ataboeira, Lda ----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Ataboeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------  
Assunto: Exposição – Ampliação de edificação -----------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
informação técnica de onze de maio de dois mil e dezoito, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 39101 de 10-11-2014; ECMA20557 de 28-05-2015; 
ECMA34670 de 23-09-2015; ECMA1161 de 12-01-2016; ECMA8927II de 11-03-2016; 
ECMA8927 de 11-03-2016; 30406 de 27-06-2017; ECMA31345 de 04-07-2017; 45906 
de 16-10-2017 e 52989 de 05-11-2017 -------------------------------------------------------  
Processo n.º: 58/1984 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Condomínio do Lote 29 da Praia dos Aveiros -----------------------------------  
Local da Obra: Rua Vasco da Gama, Lote 29, Praia dos Aveiros, Areias S. João, 
freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção – Estabilização do talude Norte ----------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado remeter À Comissão de Vistorias 
para verificar se o projeto de estabilização do talude agora apresentado garante 
a segurança de todos os lotes a norte da edificação, num prazo de trinta dias.-----  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 52784 de 04-12-2017 e 11017 de 09-03-2018 ----------------  
Processo n.º: 80/2017 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Ratisbona – Promoções e Construções, Lda ------------------------------------  
Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ----------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de um estabelecimento comercial – ALDI Portugal – 
Supermercados Lda ----------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projecto de arquitectura 
condicionado nos termos da informação técnica de vinte e três de maio de dois mil 
e dezoito, devendo o exterior ser pintado de branco. -----------------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8221 de 21-02-2018, 11367 de 12-03-2018 e 13712 de 23-
03-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Processo n.º: 27IS/2018 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Génese Natural, Lda -------------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Escarpão, freguesia de Paderne ---------------------------------------------- 
Assunto: Pedido de informação para instrução do pedido de atribuição de licença para 
Central Fotovoltaica Paderne 2 ---------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
informação técnica de três de abril de dois mil e dezoito. ------------------------------ 
Mais delibera esta câmara remeter à Assembleia Municipal. ---------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 50972ª de 21-11-2017; 51759ª de 13-12-2017 e 17508 de 
16-04-2018 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Processo n.º: Lot.º 511/2008 ----------------------------------------------------------------- 
Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. ------------------------------ 
Local da Obra: Quinta da Orada, Marina de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos 
D’Água ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Exposição – Obras de Urbanização proposta de pagamento de taxas de 
infraestruturas urbanísticas ------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido condicionado nos 
termos do parecer técnico de vinte e três de maio de dois mil e dezoito. ------------- 
O alvará de loteamento só deverá ser emitido após satisfeito e devidamente 
concretizado o pagamento, em tesouraria, de todas as taxas legalmente exigíveis. -- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 50972 de 21-11-2017; 51759 de 13-12-2017 e 17502 de 16-
04-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Processo n.º: Lot.º 483 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. ------------------------------ 
Local da Obra: Quinta da Orada, Marina de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos 
de Água ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assunto: Exposição – Obras de Urbanização proposta de pagamento de taxas de 
infraestruturas urbanísticas ------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de 
maio de dois mil e dezoito, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara 
concorda, se prevê o indeferimento do pedido. -------------------------------------------- 
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
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interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 
atendimento da Divisão de Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os 
dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. -----------------------------------   
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 43140 de 25-09-2017 ------------------------------------------  
Processo n.º: 618/1981 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Barbara Mary Hones ------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ----------------------------------------------  
Assunto: Licença - Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e um de maio 
de dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15674 de 05-04-2018 ------------------------------------------  
Processo n.º: 2EA/2018 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Empolgantodromo, Lda ----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Etar Vale Faro, Park, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------  
Assunto: Licença – Recinto improvisado na cobertura da Etar de Vale Faro ---------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
informação técnica de três de maio de dois mil e dezoito, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  
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Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 11608 de 13-03-2018 -------------------------------------------- 
Processo n.º: 06/2018/11608 ----------------------------------------------------------------- 
Requerente: Adelina da Conceição Rodrigues ------------------------------------------------- 
Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------- 
Assunto: Certidão – Destaque de uma parcela ------------------------------------------------ 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
informação técnica de vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, concedendo o 
prazo de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------ 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 55720 de 20-12-2017 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 85/2017 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Paulo Jorge Olivea Condenço ---------------------------------------------------- 
Local da Obra: Beco do Vale da Orada, Lote n.º 32, Sesmarias, freguesia de Albufeira 
e Olhos D’Água ---------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar --------------------------------------- 
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e dois de 
maio de dois mil e dezoito, 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 a senhora vereadora Sara Carvela. --------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 24837 de 16-05-2018 e 24869 de 16-05-2018 ---------------- 
Processo n.º: Lot.º 514/2014 ----------------------------------------------------------------- 
Requerente: Construções Aldeia Praia da Oura, Lda------------------------------------------ 
Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------------- 
Assunto: Exposição – Proposta de utilização de áreas de cedência constantes na 
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escritura realizada dia 4/08/2011 em substituição da compensação pelas áreas devidas -  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
a) Em quatro de agosto de dois mil e onze, foi outorgado, entre o Município de 
Albufeira e “Souto Grande – Gestão de Empresas, S.A.” escritura pública de 
cedência de dois terrenos, os quais para afectação à Empreitada de Alargamento 
da E.N. 395 e Requalificação da Ribeira de Albufeira; ---------------------------------  
b) Por via daquele contrato, atribuíram as partes aos prédios cedidos o valor de 
Euros 158.800,00; ----------------------------------------------------------------------------  
c) Consta, igualmente, daquela escritura pública que o “Município de Albufeira 

assume, como contrapartida da cedência, a obrigação de considerar que a área 

ora cedida, respeitante aos dois prédios, seja contabilizada como área de 

cedência àquela Edilidade, no âmbito de quaisquer pretensões urbanísticas que a 

cedente apresente na Câmara Municipal, directamente ou por qualquer outra 

pessoa, singular ou colectiva, a quem a mesma ceda essa posição”; --------------------  
d) A requerente juntou declaração, comprovativa de que lhe foi cedido, pela 
“Souto Grande, S.A.”, aquela faculdade (requerimento número 24869, de vinte e 
seis de maio de dois mil e dezoito); --------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, com fundamento na informação do 
Senhor Chefe da Divisão de Obras Particulares de vinte e dois de maio de dois mil 
e dezoito, deferir o pedido, apresentado pela requerente, no sentido de se 
aceitar que as áreas de cedência devidas, por força da operação de loteamento 
em causa, sejam consideradas como efectivamente prestadas, por força da 
consideração da área já cedida pela empresa “Souto Grande-Gestão de Empresas, 
S.A., mediante a celebração da citada escritura pública entre esta entidade e o 
Município de Albufeira, em quatro de agosto de dois mil e onze; não havendo 
lugar, por conseguinte, ao pagamento de quantia pecuniária pela não cedência de 
áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado determinar que os competentes Serviços da Divisão de 
Contratação Pública e Gestão Patrimonial desta Câmara Municipal, efectuem o 
controlo e o registo interno da presente compensação e consideração, tendente a 
que se possa documentar, com rigor, a aplicação daquela cláusula contratual, até à 
integral abrangência do respectivo âmbito. ------------------------------------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------  
♦ Informação da Divisão Jurídica e de Contencioso de 23-05-2018 ----------------------  
Requerimento (s) n.º (s): 31007 de 27-08-2013 e subsequentes ----------------------------  
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Processo n.º: Lot.º 563/1978 ----------------------------------------------------------------- 
Requerente: António Sestito, Carla Alexandra Ramalho de Sena Martins e Colin David 
Mason-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contra-interess: Joaquim Augusto Cardoso Lambiza, José Joaquim da Silva Peste 
Drago -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Urbanização São Rafael, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos 
D’Água ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Alteração de loteamento – Legitimidade dos requerentes ------------------------- 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
instrução. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 39181 de 25-08-2017; 39289 de 28-08-2017 e 40375 de 
05-09-2017 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Processo n.º: 10EA/2017 ---------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Circo Victor Hugo Cardinali, Lda ------------------------------------------------- 
Local da Obra: Vale rabelho, freguesia da Guia ----------------------------------------------- 
Assunto: Licença – Recinto itinerante para instalação de circo ambulante ------------------ 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
informação técnica de trinta de abril de dois mil e dezoito, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------- 
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. --------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 24503 de 22-05-2017 ------------------------------------------ 
Processo n.º: 55IP/2017 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Hapimag – Sucursal em Portugal da Sociedade Suiça, representado por 
Vitor M.Teixeira -------------------------------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Vale do Poço, Caminho da Torre Velha ---------------------------------------- 
Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de um campo de jogos 
privados ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 
termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de 
maio de dois mil e dezoito, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara 
concorda, se prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado. ------------- 
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
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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 a senhora vereadora Sara Carvela. --------------------------------  

= 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 dos presentes, viabilizar tal possibilidade, 
foi aprovada a minuta, também por unanimidade dos presentes. -----------------------  
Não estava presente a senhora vereadora Sara Carvela. --------------------------------  

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

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