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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano dois mil e dezanove, 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 chefe da Divisão de Recursos Humanos, Carla de Lurdes Venâncio 
Guerreiro, em substituição, por motivo de férias, da diretora de departamento 
municipal do Departamento de Gestão e Finanças. -------------------------------------------   
Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e trinta minutos, 
deu a Câmara início ao: ------------------------------------------------------------------------- 

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 
O senhor vereador Ricardo Clemente deu os parabéns ao senhor presidente pela forma 
como tudo decorreu nas celebrações do dia do município, não só a atribuição de 
medalhas aos trabalhadores, mas também o concerto e o fogo-de-artifício à noite. 
Afirmou depois, que os vereadores não permanentes vão iniciar a divulgação do colóquio 
que irá decorrer no dia treze de setembro próximo, esperando contar com a 
colaboração dos meios do município para o fazer, nomeadamente com a colaboração do 
trabalhador que tem a seu cargo a difusão deste tipo de eventos nas redes sociais. 
Disse seguidamente, que a venda ambulante está um caos, e, infelizmente, está pior do 
que estava, sendo esta a sensação dos vereadores não permanentes, uma vez que 
prestaram colaboração no início do processo, mas também por aquilo que as pessoas 
lhes têm expressado. Defendeu ainda, que todo o trabalho feito no anterior 
procedimento deixou de ser útil, pelo que é necessário voltar a colocar regras nesta 
área e fiscalizá-las. Disse depois que teve conhecimento que a senhora vereadora iria 
atribuir mais lugares às pessoas que ficaram de fora, pelo que sugeriu que houvesse 
algum cuidado nesta matéria, uma vez que o princípio inicial era de restringir aos 
poucos lugares, parecendo agora que se voltou à estaca zero. Afirmou seguidamente, 
que os vereadores não permanentes têm verificado que não há fiscalização, não só na 
venda ambulante, mas também em outras áreas, como é o caso dos estabelecimentos 
que funcionam com elevados valores de ruído. Disse ainda, que não existe qualquer tipo 
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de fiscalização, o que provoca situações desagradáveis em todo o concelho, 
inclusivamente, situações de insegurança. Afirmou seguidamente que a segurança é uma 
área que preocupa muito os vereadores não permanentes e que, não sendo uma 
competência municipal direta, deve a câmara municipal fazer tudo ao seu alcance para 
resolver esta questão. Disse depois que os vereadores não permanentes já fizeram 
alguns contactos no sentido de consciencializarem para o reforço policial. Perguntou 
depois o que é que o senhor presidente tem feito para minimizar esta questão, para 
além da reunião do Conselho Municipal de Segurança Restrito. Lembrou, seguidamente, 
que a câmara municipal pode levar a cabo várias ações para minimizar a falta de 
resposta por parte do governo, embora nada se tenha visto em termos de vontade, de 
capacidade e de dinâmica para dar resposta e minimizar esta falta de meios e de 
recursos humanos da GNR, visando para uma resposta cabal às necessidades do 
concelho, tendo em conta que em Albufeira existem, neste período, cerca de 
quatrocentas mil pessoas, não podendo por isso ser olhada como uma cidade com cerca 
de oitenta mil pessoas, como no inverno. Disse depois, que Albufeira e o Algarve vivem 
do fator segurança, uma vez que o turista escolhe estes destinos por se sentir seguro, 
pelo que não se pode colocar esta situação em risco. Afirmou, seguidamente, que os 
vereadores não permanentes também têm vindo a chamar a atenção para o estado das 
estradas, uma vez que muitas delas se encontram num estado caótico e a necessitar de 
uma rápida recuperação. Disse depois, que se está a referir a várias estradas, entre as 
quais se encontram os eixos principais da cidade, não sabendo se será possível resolver 
todas estas questões ainda durante o presente mandato. Pediu, seguidamente, para não 
se deixar a resolução deste problema para a última da hora, por questões políticas, uma 
vez que esta solução pode não correr bem. Disse depois, que uma trabalhadora do 
município ganhou uma medalha de ouro no Campeonato do Mundo de Masters, na 
modalidade de cinquenta metros bruços, trata-se de Isabel Figueira, pelo que a câmara 
municipal deve reconhecer este feito.  -------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu a intervenção célere do senhor presidente 
na resolução do problema das salas dos agrupamentos escolares, para que assim se 
possa dar resposta à longa lista de espera que existe, podendo assim minimizar 
problemas e a ansiedade dos pais. Saudou ainda o trabalho de articulação desenvolvido, 
trabalho que foi importante e que permitiu colocar as coisas no terreno, aguardando-se 
agora a respetiva autorização superior. Disse, seguidamente, que assim já será possível 
arrancar o novo ano letivo com as salas a funcionar. Afirmou depois que os vereadores 
não permanentes têm a capacidade de elogiar o que é bem feito, mas também a 
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responsabilidade de chamar a atenção do executivo para aquilo com que não concordam. 
Afirmou depois que os vereadores não permanentes não têm qualquer problema com 
quem quer que seja, pelo que as suas intervenções não devem ser entendidas como 
ataques pessoais, uma vez que decorrem da sua posição. Disse ainda, que os vereadores 
não permanentes apresentaram várias propostas que não foram aceites, uma delas na 
área das obras particulares, sector onde já foi desenvolvido algum trabalho, mas que 
ainda não está a ser aplicado no terreno, sendo este um exemplo de algo para o qual 
têm que chamar a atenção para que as coisas melhorem. Explicou depois que o objetivo 
dos vereadores não permanentes sempre foi e sempre será o de trabalhar em 
articulação e em conjunto para tentar melhorar os serviços durante o presente 
mandato. Afirmou, seguidamente, que tem existido alguma indefinição sobre o que faz 
e não faz parte da área dos condomínios, questão que se arrasta há algum tempo, pelo 
que é altura dos serviços analisarem a questão e decidirem o que é e não é público. 
Disse depois, que esta questão acaba por se arrastar para outros serviços, 
nomeadamente a limpeza urbana, gerando-se a dúvida se o município tem que limpar 
dentro de determinados condomínios. Afirmou, seguidamente, que se o município 
assegurar esta limpeza, coloca-se a questão de saber se se tratam de trabalhos a mais 
para a empresa de manutenção, podendo representar uma despesa extraordinária 
porque não estava contabilizada. Defendeu depois, que esta questão devia ser 
clarificada rapidamente para não haver confusão, como é o caso do condomínio que 
existe por detrás da Casa do Cerro. Terminou, dizendo que esta indefinição não 
dignifica a cidade, pelo que uma definição destes espaços é urgente. ----------------------- 
O senhor presidente disse que o colóquio de treze de setembro será divulgado pelos 
serviços do município. Afirmou depois, que em final de setembro, início de outubro, se 
irá iniciar duas ou três obras de estradas, dado que no atual período não se podem 
realizar este tipo de trabalhos. Disse, seguidamente, que estes trabalhos não estão 
guardados para o período eleitoral, o que aliás nunca fez parte do seu modus operandi. 
Lembrou ainda que durante cinco ou seis anos não se fez praticamente nada na área das 
estradas, havendo agora projetos em curso para todas as estradas, sendo ainda 
necessário lançar as respetivas empreitadas. Afirmou depois, que também há que ter 
em atenção aos dois constrangimentos habituais: o saldo de gerência e o período do 
verão, sendo que talvez exista uma solução para o saldo de gerência, mas que ainda tem 
que ser falada com todos os membros da câmara municipal. Disse seguidamente, que já 
está a ser agendada a homenagem à trabalhadora que ganhou uma medalha de ouro, 
como aliás sempre acontece às outras equipas e aletas que levam o nome de Albufeira 
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por esse mundo fora. Afirmou, seguidamente, que a questão da segurança já foi 
abordada em dois Conselhos Municipais de Segurança, um geral e outro restrito, tendo 
a senhora Secretária de Estado marcado presença no último destes dois conselhos, 
bem como o senhor presidente da Região de Turismo do Algarve, tendo ficado 
delineada a realização de uma campanha com os logotipos de três entidades: Associação 
dos Bares e Estabelecimentos da Baixa e da Oura, Região de Turismo do Algarve e 
Município de Albufeira. Disse depois, que esta campanha pretende fazer uma 
sensibilização aos comerciantes para não disponibilizarem bebidas a quem não se 
apresente nas devidas condições, embora exista uma lei que proíba a venda de bebidas 
alcoólicas a menores de dezoito anos e a quem esteja embriagado. Lembrou ainda, que a 
responsabilidade de fiscalizar estas situações é exclusivamente da GNR. Disse, 
seguidamente, que fez uma carta dirigida à senhora Secretaria de Estado a pedir o 
reforço de efetivos da GNR quer para este ano, quer para o próximo ano, mas que ainda 
não obteve qualquer resposta. Afirmou depois que a APAL fez uma carta de teor 
idêntico para a senhora Secretária de Estado do Turismo, com conhecimento ao 
Ministério da Administração Interna. Lembrou ainda, que sem o reforço de efetivos 
torna-se extremamente difícil melhorar a situação. Afirmou, seguidamente, que a GNR 
tem um papel fundamental na intervenção, mas também e principalmente na fiscalização 
e na presença nas ruas. Disse depois que a senhora vereadora Cláudia Guedelha 
prestará as necessárias informações sobre venda ambulante e o senhor vereador 
Rogério Neto fará o mesmo relativamente ao ruído e à segurança. Afirmou 
seguidamente, que a senhora vice-presidente já tomou nota da questão dos condomínios 
e lembrou que se tratam de situações que já vêm do passado. Disse depois, que se estão 
a resolver situações com quarenta e cinquenta anos, nomeadamente a das Açoteias e da 
Albufeira Jardim. Afirmou ainda, que existem situações completamente anacrónicas 
que vão ter que ser resolvidas. ----------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que agarrou a questão da venda ambulante 
quando ficou com esta responsabilidade, sendo discutível falar de caos, uma vez que o 
caos já estava instalado, pelo menos nas relações humanas. Informou depois, que tem 
estado gradualmente a analisar os problemas existentes e a tentar resolve-los. 
Afirmou, seguidamente, desconhecer os lugares novos referidos pelo senhor vereador 
Ricardo Clemente. Disse depois, que terá que existir fiscalização nesta área, estando a 
sua implementação a ser planeada. Defendeu seguidamente que é muito importante 
ouvir todas as pessoas, não só os vendedores ambulantes, mas todas as pessoas que 
estão relacionadas com este tema, inclusivamente os comerciantes e os proprietários 
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das casas. Afirmou depois, que tem que se encontrar um caminho para repor a ordem na 
via pública no âmbito da venda ambulante. ---------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a situação é clara e está à vista de 
todos, bastando ir à baixa para perceber que as coisas estão descontroladas. Afirmou 
depois que um dos princípios do processo levado a cabo pelo anterior responsável por 
este pelouro passava pela diminuição do número de bancas, o que foi conseguido. Disse 
seguidamente, que outro dos princípios foi o da estética, tendo sido acordado entre 
todos que iria haver um modelo a ser usado por todas as bancas, o que não está a ser 
cumprido. Afirmou depois que também foram criadas regras e se o caos está instalado 
é porque estas regras não estão a ser cumpridas, não se tratando de uma questão 
humana, mas sim de regras criadas e bem definidas, uma vez que existe um princípio, 
tendo esse princípio de ser levado até ao fim, sob pena do trabalho desenvolvido pela 
câmara municipal não servir para nada. Defendeu seguidamente, que assim se pode 
estar a comprometer o futuro, uma vez que não existe uma estratégia adequada. 
Afirmou ainda que talvez tivesse sido muito melhor ter anulado o concurso, como foi 
proposto pelos vereadores não permanentes, para depois iniciar um novo procedimento, 
o que teria permitido que hoje já se estivesse numa melhor situação. Reiterou 
seguidamente que o caos se instalou e que as regras definidas pela câmara municipal 
têm que ser cumpridas, o que não está a acontecer. Defendeu depois que o não 
cumprimento das regras definidas nos regulamentos municipais é um dos grandes 
problemas do concelho, uma vez que desta forma não se atingem os princípios 
inicialmente propostos e as coisas vão-se agravando. ----------------------------------------        
O senhor vereador Rogério Neto disse que no Conselho Municipal de Segurança 
Restrito foram abordados vários temas, sendo que o tema principal foi a falta de meios 
humanos do posto territorial de Albufeira da GNR, tendo sido alertada a senhora 
Secretária de Estado para a necessidade de preenchimento das vagas existentes no 
posto territorial. Afirmou depois que foram também assumidos dois compromissos em 
conjunto, o primeiro, que já foi referido pelo senhor presidente, que se traduz na 
realização de panfletos informativos em inglês e português, em colaboração com a 
Associação dos Empresários de Estabelecimentos Noturnos e também com a 
participação da Região de Turismo do Algarve. Disse seguidamente que os panfletos 
estão a ser elaborados pela Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Relações 
Internacionais, colaborando depois a referida associação na distribuição dos mesmos 
pelos seus associados e por locais que se entendam necessários. Afirmou depois que a 
divulgação do conteúdo dos panfletos também poderá ser feita pelos mupis espalhados 



21 de agosto de 2019  

pela cidade, nomeadamente, chamando a atenção dos turistas para aquilo que não deve 
ser feito na via pública. Disse seguidamente, que o outro compromisso assumido foi o 
de fazer fiscalização aos estabelecimentos que estão a laborar sem cumprirem o 
regulamento do ruído. Afirmou depois que há dois fins-de-semana atrás foi efetuada 
pela Polícia Municipal, em conjunto com a GNR, uma fiscalização entre as zero horas e 
as cinco horas da manhã, tendo sido elaborada uma lista de sete estabelecimentos que 
não estavam a cumprir o regulamento, o que resultou no levantamento de autos a todos 
estes estabelecimentos. Disse seguidamente que no dia anterior conheceu o novo 
comandante territorial da GNR de Albufeira, tendo ficado bastante agradado com a 
conversa que teve com ele. Afirmou ainda que o senhor comandante já marcou uma 
reunião com o objetivo de ser agendada uma nova fiscalização a estabelecimentos 
durante o período noturno, pelo que vai solicitar aos serviços uma listagem dos 
estabelecimentos que não estão a cumprir o regulamento. Disse depois que em seu 
entender houve uma alteração na questão da ocupação da via pública relativamente ao 
que se fazia há dois meses atrás, nomeadamente na avenida da Liberdade e no Cais 
Herculano, zonas onde agora raramente se vê um cavalete fora da zona de ocupação 
das esplanadas. ---------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse concordar com algumas medidas que a 
câmara municipal está a tomar, nomeadamente com a distribuição de panfletos para 
sensibilizar proprietários e turistas para certo tipo de comportamentos. Afirmou 
depois que quando a câmara municipal decide oferecer dois carros elétricos à GNR, 
aliás no seguimento de uma proposta inicialmente apresentada pelos vereadores não 
permanentes, fá-lo porque reconhece que esta força policial tem poucos meios e as 
dificuldades existem, sendo esta uma atitude proactiva correta. Disse seguidamente 
que os vereadores não permanentes gostariam que a câmara municipal tivesse este tipo 
de atitude nas restantes áreas. Afirmou depois que a falta de efetivos da GNR é um 
facto reconhecido, pelo que perguntou porque é que a câmara municipal não contrata 
segurança privada, fardada e identificada, para os espaços públicos, tais como a Galeria 
Samora Barros, a escada rolante, etc. Disse seguidamente que esta é apenas uma 
hipótese, podendo esta ideia ser discutida e melhorada. Considerou depois que quem 
está a falhar nesta questão é o governo, uma vez que existe falta de efetivos da GNR 
num concelho que transmite diariamente uma imagem de Portugal para o estrangeiro, 
sendo a questão da segurança fundamental para o futuro do concelho e do país. Disse, 
seguidamente, que gostaria de deixar esta chamada de atenção à câmara municipal e ao 
senhor presidente para continuar a ter este tipo de atitude, porque se os outros não 
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conseguem dar conta do que é da sua responsabilidade, a câmara municipal pode tentar 
substituir as outras entidades para não prejudicar o município, que é isso que se 
pretende, proteger o maior bem de Albufeira. Defendeu depois que é preciso haver 
alguma vontade e força para que se consigam ultrapassar estes constrangimentos sem 
que situações graves aconteçam.  -------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente disse que a segurança privada já existe no concelho, mas só pode 
vigiar equipamentos e não pessoas, o que aliás se passa um pouco por todo o país em que 
os principais edifícios do estado têm vigilância privada. Afirmou depois que existe um 
segurança privado a vigiar a escada rolante durante todo o dia e que recebe muitas 
mensagens sobre situações que tem que ser corrigidas, nomeadamente em termos de 
limpeza urbana, pelo que tem providenciado para que estas situações sejam resolvidas 
com a maior brevidade possível.  --------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não haveria hipótese de tratar a 
questão da segurança à noite como se faz nalguns eventos em que é necessário 
contratualizar GNR mediante um pagamento, embora se saiba que a GNR tem a 
responsabilidade de realizar esta tarefa. Explicou depois que como está em causa a 
imagem do concelho, talvez fosse boa ideia a câmara municipal contratualizar efetivos 
da GNR para vigiar zonas mais nevrálgicas, nomeadamente a zona da Oura e da baixa. 
Disse, seguidamente, que como já se está a ver que o Ministério da Administração 
Interna não vai avançar com o reforço de efetivos, a câmara municipal avançava com o 
pagamento deste serviço, dado que é a imagem do concelho está em causa. ---------------- 
O senhor presidente disse que os efetivos da guarda que poderiam assegurar este 
serviço são os mesmos que já estão na cidade. Afirmou depois que há dois anos ainda 
pensou fazer algo de semelhante para ver se se conseguia apanhar algum prevaricador 
na questão da indevida deposição de resíduos, dado que se tratava de uma questão 
pontual. Defendeu seguidamente que algo completamente diferente seria pagar à GNR 
para assegurar o seu normal serviço de garantir a segurança de pessoas e bens na via 
pública. Disse depois que ainda há poucos dias reparou que andavam sete ou oito 
guardas a acompanhar a abertura de buracos por parte da PT, quando se calhar faziam 
muito mais falta a vigiar a zona da Oura ou da baixa. ---------------------------------------- 
O senhor vereador Rogério Neto disse que esta abordagem já foi feita há três meses 
atrás numa reunião que teve com o senhor capitão do posto territorial, tendo-lhe na 
altura sido dito que a GNR jamais pagaria gratificados para fazer fiscalização, uma vez 
que só faz gratificados para eventos. --------------------------------------------------------- 
O senhor presidente disse que o governo tem que olhar para esta questão de outra 
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forma e que não se deve esquecer que o turismo é a única atividade que está em 
superavit. Afirmou depois que existem inúmeros problemas, nomeadamente de falta de 
formação, de desinformação, etc. Disse ainda, que há pouco tempo teve uma reunião 
com o novo capitão da GNR, o senhor capitão Pereira, tendo o militar expressado o seu 
desagrado com o número de unidades que a GNR tem neste momento no concelho, 
número muito diferente daquele que existia há uns anos atrás quando tinha cá estado. 
Explicou depois que tem tentado de tudo para, em colaboração com a GNR, resolver a 
questão da segurança, tendo nomeadamente oferecido a colaboração do município no 
que a GNR considerasse necessário. Deu ainda conta que a senhora Secretária de 
Estado tem-se mostrado mais preocupada em negociar o próximo ano, quando o que 
necessita de ser resolvido é o presente ano. Afirmou depois que está convicto que o 
Ministério da Administração Interna não tem guardas para enviar para Albufeira, 
sendo esta a grande questão. -----------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o governo tem que dar uma resposta, 
não podendo o problema ficar sem uma solução, nem podendo Albufeira ficar refém da 
falta de segurança. ----------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que já falou com a APAL e com o senhor capitão Pereira no 
sentido de no princípio do ano se começar a trabalhar em conjunto para tentar “forçar” 
o governo a disponibilizar, a partir da Páscoa, um reforço gradual de efetivos da GNR. 
Afirmou depois que em último caso se pode fazer uma manifestação. ----------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente e a senhora vereadora Sara Serra concordaram. --  
A senhora vereadora Sara Serra perguntou quantos efetivos da GNR existiam no 
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que existem cerca de sessenta e oito. --------------------  
A senhora vereadora Sara Serra disse que este número gera um valor negativo pelo 
rácio de população. Perguntou depois porque é que há uns anos este número era 
superior. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente respondeu que antigamente o Estado tinha mais possibilidades e 
talvez a prioridade fosse esta e não outra. Afirmou depois que esta carência é comum a 
todo o Algarve. Lembrou depois que era habitual há uns anos realizar a apresentação do 
plano de segurança para todo o verão, o que chegou a ser feito no edifício dos Paços do 
Município de Albufeira, ou seja, talvez então existisse um maior cuidado na questão do 
verão e do turismo. Disse, seguidamente, que agora Lisboa e Porto estão cheios de 
turismo, mas as unidades da GNR são as mesmas, embora se tenham que dividir por 
mais locais, sendo com certeza esta uma das razões para o que se verifica no Algarve 
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em termos de efetivos da GNR. ---------------------------------------------------------------- 
A senhora vereadora Sara Serra disse que esteve há pouco tempo em Lisboa a fazer 
turismo, tendo verificado que quem faz a vigilância do Palácio da Pena e do Castelo dos 
Mouros são trabalhadores municipais identificados e fardados, sendo estes 
profissionais que desempenham funções ao nível do trânsito, informações, segurança e 
encaminhamento dos turistas para as filas corretas. Disse, seguidamente, que na 
cidade de Lisboa, nomeadamente no Rossio, rua Augusta, praça do Comércio, galerias 
dos ministérios, estão trabalhadores da autarquia fardados e estrategicamente 
colocados a dar informações aos turistas e a vigiar. Afirmou depois que viu um destes 
trabalhadores a encaminhar uma pessoa que queria tocar guitarra para outra zona. 
Disse seguidamente que as barracas em Lisboa têm todas o pano bordeaux, estão 
debaixo das galerias dos ministérios, têm todas o mesmo tamanho, não havendo 
exposição de material nas laterais, nem nas frentes. Disse ainda que em Sintra a venda 
ambulante é feita em estruturas plásticas todas iguais. Afirmou depois que não está a 
sugerir que os trabalhadores do município façam segurança, mas podiam estar fardados 
e divididos em posições estratégicas na cidade de Albufeira, não fazendo segurança, 
mas, ainda assim, evitando determinados comportamentos. ---------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que o desporto escolar tem ficado esquecido na 
atribuição das medalhas do desporto, apesar destes atletas também conseguirem bons 
resultados a nível do distrito e a nível nacional, pelo que seria bom que também fossem 
reconhecidos pelo município. Lembrou ainda que a questão dos tuk-tuk’s ainda não 
voltou à câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a GNR tem cerca de sessenta e oito 
guardas e que cada turno tem cerca de vinte guardas, o que é muito pouco para uma 
cidade com cerca de quatrocentos mil habitantes e configura uma situação gravíssima.  -- 
Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 
pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------- 
 

= ATA DA REUNIÃO DE 18 DE JUNHO DE 2019 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 
dezoito de junho de dois mil e dezanove, 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 

A – GENERALIDADES  
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da Tesouraria do dia dezanove de agosto de dois mil e dezanove, eram das quantias de: -  
Operações Orçamentais – setenta e três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, 
duzentos e vinte e quatro euros e vinte cêntimos. -------------------------------------------  
Operações não Orçamentais – um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos 
e setenta e nove euros e vinte e seis cêntimos. ----------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor: -----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 130/2019, de dois de agosto, que 
recomenda ao Governo a adoção de medidas de valorização do movimento associativo 
popular; -----------------------------------------------------------------------------------------   
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 131/2019, de dois de agosto, que 
recomenda ao Governo medidas urgentes e eficazes no acesso a creches e a lares de 
idosos para os filhos e ascendentes dos portugueses e lusodescendentes que 
regressem ou ingressem em Portugal oriundos da Venezuela; -------------------------------   
♦ Da Lei n.º 57/2019, de sete de agosto, que altera o regime jurídico do 
associativismo jovem, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 23/2006, de 23 de 
junho; -------------------------------------------------------------------------------------------   
♦ Da Lei n.º 58/2019, de oito de agosto, que assegura a execução, na ordem 
jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados;---------------------------   
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 138/2019, de oito de agosto, que 
publica a cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, que 
concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais nos 
domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos; -----------------------   
♦ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 134-A/2019, de nove de agosto, que 
declara a situação de crise energética e estabelece a Rede Estratégica de Postos de 
Abastecimento. --------------------------------------------------------------------------------  

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

= INFORMAÇÕES = 
O senhor presidente informou que estão à venda no Banco Millennium dois terrenos em 
Vale Pedras, um com vinte e quatro e outro com quatro hectares, pelo que teve que 
haver uma manifestação de intenção de aquisição destes imóveis por parte do 
município, razão pela qual teve que remeter a atinente documentação para o banco na 
última semana. Afirmou depois que os dois terrenos foram avaliados pela avaliadora do 
município num milhão e duzentos mil euros, valor um pouco acima do que está a ser 
pedido pelo banco. Explicou depois que estes documentos foram enviados só para que o 
município não corresse o risco de ficar sem estes terrenos, dado que se tratam de 
terrenos por trás da Escola Básica e Secundária de Albufeira que poderão vir a ser 
muito úteis à autarquia. Afirmou, seguidamente, que não se trata de uma aquisição, mas 
apenas de uma intenção de adquirir. Disse ainda que se este procedimento tivesse sido 
adotado no caso da Auto Jardim, talvez não tivesse havido problemas, embora se 
tratasse de um caso diferente. ---------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Rogério Neto informou que a empresa Marinagel enviou uma carta 
para o município, na sequência da deliberação da câmara municipal sobre a licença 
especial de ruído do estabelecimento situado na Praia da Rocha Baixinha Nascente, 
através da qual se compromete a alterar assim que possível a forma como têm vindo a 
comunicar a localização do estabelecimento.  ------------------------------------------------- 

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dois de agosto 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 Futebol Clube de Ferreiras, para 
deslocação a Tavira, no dia três de agosto corrente, para participação em atividade 
desportiva, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para a 
realização do transporte, considerando que se destinam a jovens e adultos deste 
concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem-estar e formação destes jovens, 
o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas 
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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. --------   

= TRANSPORTES – APPC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA 
CEREBRAL DE FARO – PROPOSTA = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente, em oito de agosto 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 de transporte à APPC – Associação 
Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro, para deslocação dos utentes do Município de 
Albufeira, Andreia Lopes, Joice Gonçalves e Ruben Embaló, da sua área de residência 
para a APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro e vice-versa, 
diariamente, a partir de nove de setembro próximo, durante o ano letivo de 
2019/2020. -------------------------------------------------------------------------------------   
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, aprovar a proposta. -----------------------------------   
= TRANSPORTES – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PADERNE E JUNTA 

DE FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor presidente, em doze de agosto 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 de transportes à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Paderne, para deslocação a Fátima, com saída às seis horas no dia vinte e 
oito de setembro próximo e regresso às vinte horas no dia vinte e nove de setembro 
também próximo, e pela Junta de Freguesia de Ferreiras, para deslocação a Portel 
(Alqueva), no dia oito de setembro também próximo, para participação em atividades 
religiosas e recreativas. -----------------------------------------------------------------------   
Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 
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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 munícipes 
do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas pessoas, 
não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o 
número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco, barra, 
dois mil e catorze, de vinte de junho. ------------------------------------------------------   
Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 
de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 
aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 
alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 
aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 
câmara em nove de agosto 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 à Junta de 
Freguesia de Paderne, na realização do evento “Aldeia Encantada – Noite Branca”, no 
dia dez de agosto também corrente, através do aluguer de dois módulos de sanitários 
simples (sem lava mãos), incluindo o respetivo transporte, no valor de duzentos e 
quarenta e seis euros, ao abrigo do contrato celebrado entre o Município de Albufeira 
e o Grupo Vendap, S.A., em vinte e cinco de julho de dois mil e dezanove, a colocar no 
Parque de estacionamento da rua Madressilva em Paderne, para o dia dez de agosto, 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. ---------  

= APOIOS – ALGFUTURO – UNIÃO PELO FUTURO DO ALGARVE – 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 
câmara em nove de agosto 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 à ALGFUTURO 
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– União pelo Futuro do Algarve, através da atribuição de uma comparticipação 
financeira no valor de setecentos e cinquenta euros, com a classificação de centro de 
custos: 0311 – comparticipações financeiras, devendo a entidade beneficiária 
apresentar ao Município de Albufeira toda a documentação que demonstre a realização 
da atividade/projeto em causa através de documentos comprovativos da despesa 
emitidos sob forma legal, para a realização de uma ação de promoção do concelho de 
Albufeira na Fatacil 2019, 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. --------   

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GUIA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: --------------------------------------------------------------------------------------------  
“Através do documento anexo, vem a Fábrica da Igreja Paroquial da Guia, solicitar 
apoio para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia, a ter lugar nos 
próximos dias 24 e 25 de agosto na Guia. ----------------------------------------------------  
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) A Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia integra as festividades tradicionais e 
religiosas com maior relevância no Município de Albufeira; ------------------------------  

4) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural 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: ---------------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Disponibilização de 3 lava mãos; -----------------------------------------------------------  
• Isenção do pagamento 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 
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distribuição SGDCMA/2019/53909; ------------------------------------------------------- 
• Eletrificação e iluminação do recinto; ------------------------------------------------------ 
• Disponibilização de meios humanos e técnico para apoio ao evento.” --------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO ALGARVE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“A Associação de Basquetebol do Algarve, através do documento anexo, solicitou à 
Câmara Municipal, apoio para a realização de um curso de treinadores de grau I, nos 
dias 30, 31 de Agosto e 1 de Setembro 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. Uma boa parte dos participantes do curso em questão, são residentes e pertencem a 

clubes do concelho; -------------------------------------------------------------------------- 
4. A alínea U do n.º 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 

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

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A Excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação de Basquetebol do 
Algarve através dos seguintes meios: --------------------------------------------------------- 
• Cedência do pavilhão desportivo de Albufeira no dia 30 de Agosto das 18h00 às 

23h30; dia 31 de Agosto das 8h30 às 20h30; e dia 1 de Setembro das 8h30 às 
20h30.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
= APOIOS – COOPAGUIAL – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CONCELHO DE 

ALBUFEIRA, C.R.L. – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
“Através do documento anexo, vem a Coopaguial – Cooperativa Agrícola do Concelho de 
Albufeira, C.R.L. solicitar apoio para a realização do Arraial do Emigrante que terá 
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lugar no próximo dia 24 de agosto junto à sede da Cooperativa na Ribeira de Alte - 
Paderne. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1) A Coopaguial, tem como objeto principal a produção agrícola, agropecuária e 

florestal, a recolha, a concentração, a transformação, a conservação, a armazenagem 
e o escoamento de bens e produtos provenientes das explorações dos seus membros, 
a instalação e a prestação de serviços às explorações dos seus associados, 
nomeadamente de índole organizativa, técnica, tecnológica, económica, financeira, 
comercial, administrativa e associativa; ---------------------------------------------------    

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

Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Que se proceda à Iluminação do recinto exterior da sede da Cooperativa, onde se 

irá realizar o evento; -----------------------------------------------------------------------  
• Emissão da Licença Especial de Ruído.” ---------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO LUEL – ARTE EM MOVIMENTO – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: --------------------------------------------------------------------------------------------   
“Através de documentação anexa à presente proposta, a associação LUEL solicita o 
apoio desta Câmara Municipal, para a realização de ensaios dos seus atletas durante a 
época desportiva 2019/2020. -----------------------------------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
1) A figura jurídica da entidade requerente – Associação sem fins lucrativo tem sede 

no Concelho de Albufeira e o principal objetivo é possibilitar a prática desportiva 
(na vertente de dança, ginástica, entre outras) aos vários Jovens residentes no 
Concelho de Albufeira; ---------------------------------------------------------------------  

2) A associação não tem sede própria, nem disponibilidade financeira para suportar as 
despesas inerentes ao aluguer de um espaço para fins desportivos; --------------------  

3) Estes ensaios são imprescindíveis para a prossecução dos fins estatuários da LUEL, 
nomeadamente a manutenção e evolução das turmas que frequentam as várias 
modalidades lecionadas pela associação; --------------------------------------------------   
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4) Este tipo de atividades contribui dinamização do Espaço Multiusos de Albufeira;------ 
5) É importância a ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------- 
6) A Associação solicita isenção total de pagamento pela utilização do EMA, uma vez 

que se tratam de ensaios/atividades de formação, dirigidos exclusivamente aos 
atletas da LUEL, e não de eventos aberto à população em geral; ------------------------- 

7) É filosofia desta Câmara Municipal a promoção de atividades desportivas, 
recreativas ou de formação pedagógica no nosso concelho em todas as faixas 
etárias;--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a associação LUEL – Arte em Movimento, 
nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------- 
1. Disponibilização do EMA – Espaço Multiusos de Albufeira, para ensaios das classes 

de Teatro, Dança Oriental, Zumba, Hip-Hop e Danças de Salão, para a época 
desportiva 2019/2020, nos seguintes dias e horários: ------------------------------------ 

Segundas feiras: -------------------------------------------------------------------------------- 
Teatro – das 18h00 às 19h00 – Sala B --------------------------------------------------------- 
Dança Oriental – das 19h30 às 21h00 – Sala B ------------------------------------------------ 
Zumba - das 18h00 às 20h00 – Sala A -------------------------------------------------------- 
Terças feiras: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Hip Hop 1 – das 18h00 às 20h00 – Sala B ----------------------------------------------------- 
Hip Hop 2 – das 18h00 às 19h00 – Sala A ----------------------------------------------------- 
Danças de Salão – das 19h00 às 22h00 – Sala A ---------------------------------------------- 
Quartas feiras: ---------------------------------------------------------------------------------  
Teatro – das 18h00 às 19h00 – Sala B --------------------------------------------------------- 
Dança Oriental – das 19h30 às 21h00 – Sala B ------------------------------------------------ 
Zumba - das 18h00 às 20h00 – Sala A -------------------------------------------------------- 
Quintas feiras: --------------------------------------------------------------------------------- 
Hip Hop 1 – das 18h00 às 20h00 – Sala B ----------------------------------------------------- 
Hip Hop 2 – das 18h00 às 19h00 – Sala A ----------------------------------------------------- 
Danças de Salão – das 19h00 às 22h00 – Sala A ---------------------------------------------- 
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2. Aprovar a cedência do espaço para realização de estágios internos extraordinários, 
integrados na época desportiva 2019/2020. Estas ações terão lugar aos sábados em 
datas a indicar pela associação, serão lecionados por técnicos especializados e 
exclusivamente dirigidos aos atletas da LUEL. A sua realização carece da avaliação 
da disponibilidade do espaço e de solicitação prévia para o efeito; ---------------------  

3. Cedência de isenção total de pagamento das taxas inerentes à utilização do espaço, 
nos termos do artigo 9.º do Regulamento de Utilização do Espaço Multiusos de 
Albufeira, que refere que o requerimento fundamentado do interessado, pode a 
Câmara Municipal de Albufeira isentar, parcial ou totalmente, o interessado do 
pagamento das quantias previstas no artigo 7.º, nomeadamente por considerar que a 
formação reveste de interesse para o desenvolvimento do Concelho e da sua 
população, conforme a informação dos serviços, contante na etapa 3 da distribuição 
SGDCMA/2019/53815. --------------------------------------------------------------------  

4. Conforme os termos do Regulamento de Utilização do Espaço Multiusos de 
Albufeira, a cedência das instalações a terceiros em nada poderá prejudicar a 
prioridade de que este Município goza na utilização daqueles espaços para o 
desenvolvimento de atividades promovidas pela Autarquia ou de outros considerados 
de interesse para o concelho e população em geral. --------------------------------------  

5. Em tudo deverá o requerente cumprir o estipulado no Regulamento do Espaço 
Multiusos de Albufeira e nas normas de utilização do espaço.” --------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
= APOIOS – ASSOCIAÇÃO SOUL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:   
“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação SOUL, solicita o 
apoio desta Câmara Municipal, especificamente: ---------------------------------------------  
1. Cedência Auditório Municipal de Albufeira, no dia 26 de outubro do corrente ano, nos 
seguintes horários: 17H00 às 19H30, montagens e ensaios; 20H30 às 24H00 
espetáculo (com início às 21H00) e desmontagens; ------------------------------------------  
2. Meios humanos e técnicos necessários ao funcionamento; --------------------------------  
3. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira, 
com receita de bilheteira (€ 3,00, IVA inc.). -------------------------------------------------  
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  
1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e no horário solicitado; ----------------  
2. A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza educativa, cultural e social; ----------------------------------------  
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3. Que o pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal 
tem, por principais objetivos, a angariação de fundos para aquisição de material de 
som e a criação de uma bolsa de formação; ------------------------------------------------ 

4. Que o espetáculo a levar a efeito visa a prossecução dos fins da entidade 
requerente, e, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, pode a pretensão requerida 
de isenção do pagamento das taxas de utilização do Auditório Municipal de 
Albufeira ser concedida; -------------------------------------------------------------------- 

5. Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 
com o n.º 5 do art.º 5.º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

6. Que a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse 
municipal de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----- 

7. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------- 
 ------------------------------------------- Proponho: -------------------------------------------- 
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 
de Albufeira no dia solicitado, à Associação SOUL, nos seguintes termos: ----------------- 
a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 
Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; -------------------------- 
b) Conferir o direito à venda de bilhetes, revertendo a totalidade da receita de 
bilheteira para a entidade requerente; -------------------------------------------------------- 
c) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 
Utilização do A.M.A; ---------------------------------------------------------------------------- 
d) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 
Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação (DL90/2019, 5 de julho) ----- 
e) Informar que a lotação máxima do Auditório Municipal, de 343 lugares, deverá ser 
escrupulosamente respeitada, devendo a entidade requerente adotar os meios que 
permitam cumprir esta directiva; -------------------------------------------------------------- 
f) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 
conforme as disponibilidades do Município. --------------------------------------------------- 
g) Cumprimento dos horários previstos.” ------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= APOIOS – EXISTIR – ASSOCIAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE POPULAÇÕES DEFICIENTES E DESFAVORECIDAS  
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– PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:   
“Vem a EXISTIR - “Associação para a intervenção e Reabilitação de Populações 
Deficientes e Desfavorecidas”, através do ofício anexo à presente, solicitar a esta 
Câmara Municipal, apoio na realização do Projeto de Autonomia Fora da Instituição 
(Colonia de ferias). -----------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
A. É hoje incontestável o papel preponderante que as Autarquias assumem na promoção 

da justiça e equidade social e na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das 
populações mais desfavorecidas; ----------------------------------------------------------  

B. A escassez de recursos disponibilizados às pessoas com deficiência e às respectivas 
famílias é um fator altamente constrangedor de vivência plena em sociedade; --------  

C. A cooperação e o estabelecimento de parcerias entre as Autarquias e as IPSS, 
constitui um instrumento de reconhecida eficácia no âmbito das políticas sociais em 
prol das pessoas deficientes e desfavorecidas e dos seus familiares; ------------------  

D. A EXISTIR é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins 
lucrativos; -----------------------------------------------------------------------------------  

E. A EXISTIR é uma Instituição regional capacitada para responder a diversos 
problemas e necessidades que se colocam às PPD/I e às suas famílias desenvolvendo 
para o efeito, um conjunto de atividades, respostas e serviços; ------------------------  

F. A EXISTIR, através do Projeto que é dirigido aos seus utentes, promove um 
momento de relaxamento, diversão e de entreajuda baseados na partilha de 
experiências; --------------------------------------------------------------------------------  

G. O Projeto Integrar deste Município, na área do apoio psicológico e funcional, 
contempla este tipo de atuação; -----------------------------------------------------------  

H. Uma estreita articulação entre a referida Associação e o Município de Albufeira 
potencia e optimiza a intervenção social a promover neste âmbito no Concelho; -------  

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

 ---------------------------------------- PROPONHO --------------------------------------------  
Que a Ex.ª Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira no valor 
de 500€ (quinhentos euros), à EXISTIR, sendo que a entidade beneficiária ficará 
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obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 
2.º do citado código.” --------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2019 – CLUBE DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE DE 
PATINAGEM DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ------------------   
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------ 
1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------- 

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------- 

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
município. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com a legislação em vigor; ----------------------------------------- 

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 
acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------- 

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 
atual; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 
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Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 
para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 
público que a informa. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------- PROPONHO --------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de Patinagem de 
Albufeira.” --------------------------------------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente e o senhor 
vereador Ricardo Clemente, 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 os mesmos se ausentado 
da sala, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------   
= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2019 – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE = 
Subscrita pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor presidente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------------  
“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o IMORTAL 
DESPORTIVO CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para 
apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -----------------------    
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------- 

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
município. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ------------------------------------------ 

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 
acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------- 

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 
atual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 
para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------------  

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 
público que a informa. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------- 
Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Imortal Desportivo Clube.” ----  
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes iriam 
votar favoravelmente esta proposta, mas que gostariam que ficasse expresso que 
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são da opinião que o senhor presidente não pode assinar este protocolo na 
qualidade expressa no documento. ----------------------------------------------------------     
A senhora vice-presidente disse que se podia alterar o documento. -------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que no documento o senhor presidente 
assina como presidente da direção, sendo opinião dos vereadores não permanentes 
que esta situação não é legalmente possível, razão pela qual deixou o alerta. --------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   
Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Ricardo 
Clemente, que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente 
reassumido a presidência. --------------------------------------------------------------------   
 
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Rogério Neto, 
com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o 
previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 
Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, 
ausentando-se da sala. -----------------------------------------------------------------------   
= QUIOSQUE - CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 
TEMPORÁRIA DO QUIOSQUE, SITO NA PRACETA DAS FLORES, QUINTA DA 
PALMEIRA, EM ALBUFEIRA, DESTINADO À VENDA DE JORNAIS, REVISTAS, 

TABACO, GELADOS, SUMOS, CAFÉS E AFINS – RELATÓRIO FINAL E 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 
apresentado o relatório final, datado de onze de julho último, do seguinte teor: ---------   
1. “Do procedimento por concurso público ---------------------------------------------------  
O concurso público para adjudicação da exploração temporária de um Quiosque sito na 
Praceta das Flores, Quinta da Palmeira, destinado à venda de jornais, revistas, tabaco, 
gelados, sumos, cafés e afins, foi aberto por deliberação da Câmara Municipal de 
Albufeira, tomada em reunião 30 de abril de 2019, cujo anúncio foi publicitado no 
Diário da República II.ª Série, n.º 97, em 21 de maio de 2019. -----------------------------  
A abertura de propostas decorreu no dia 13 de maio de 2019, tendo apresentado 
proposta os seguintes concorrentes: ---------------------------------------------------------  
1.º - Diogo Gonçalo Rodrigues Torgal Santos; ------------------------------------------------   
2.º - Joana Rita Rocha Gonçalves d`Oliveira. ------------------------------------------------  
Os concorrentes apresentaram as propostas dentro do prazo concedido para o efeito.--  
2. Análise das propostas/seleção e ordenação das propostas ------------------------------  

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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De acordo com o artigo 13.º do Programa do Procedimento, a adjudicação é feita 
segundo o critério da proposta que contenha o preço mais elevado pela exploração 
temporária, desde que reúna os demais requisitos e seja instruída com os documentos 
exigidos no Programa de Concurso. ------------------------------------------------------------  
Por se encontrarem devidamente instruídas e respeitarem na íntegra os requisitos 
definidos nas peças do concurso, foram admitidas as propostas dos dois concorrentes. --  
Analisadas as propostas e tendo em conta o critério de adjudicação fixado no art.º 13.º 
do Programa de Concurso, o júri procedeu à ordenação dos concorrentes, tendo-se 
obtido os seguintes resultados: ---------------------------------------------------------------- 
1.º - Joana Rita Rocha Gonçalves d`Oliveira, pelo valor mensal de € 600,00 (seiscentos 
euros), a que acresce o IVA à taxa em vigor;------------------------------------------------ 
2.º - Diogo Gonçalo Rodrigues Torgal Santos, pelo valor mensal de 550,00 (quinhentos e 
cinquenta euros), a que acresce o IVA à taxa em vigor.------------------------------------ 
3. Observações efetuadas pelos concorrentes ao abrigo do direito de audiência prévia --  
Tendo sido devidamente notificados, conforme ofícios em anexo (com as ref.as S-
CMA/2019/8325 e S-CMA/2019/8327, ambos datados de 2019/06/26), não foi 
apresentada qualquer reclamação pelos concorrentes Joana Rita Rocha Gonçalves 
d`Oliveira e Diogo Gonçalo Rodrigues Torgal Santos. ---------------------------------------- 
4. Conclusão ------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
Face ao exposto, propõe-se que seja selecionada a proposta da concorrente Joana Rita 
Rocha Gonçalves d`Oliveira., no valor mensal de € 600,00 (seiscentos euros), a que 
acresce o IVA à taxa em vigor, para efeitos de celebração do contrato, com o prazo de 
vigência de cinco anos.” ------------------------------------------------------------------------- 
Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, 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, tendo em conta o teor do 
relatório, adjudicar a exploração temporária do quiosque, sito na Praceta das 
Flores, Quinta da Palmeira, em Albufeira, destinado à venda de jornais, revistas, 
tabaco, gelados, sumos, cafés e afins, nos precisos termos sugeridos. ----------------  
Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato. ----------------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação 
regressou à sala. ------------------------------------------------------------------------------  

= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
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Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 
informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------   
“Através das distribuições, SGDCMA/2019/52797, SGDCMA/2019/52613, 
SGDCMA/2019/48710, SGDCMA/2019/51464, SGDCMA/2019/50458, 
SGDCMA/2019/47397, 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. ---------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. --------------  
 
 
= REGULAMENTOS - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. Em 10 de julho de 2009, foi publicado o Regulamento para a Atribuição de Subsídio 

de Arrendamento com o objetivo de determinar a atribuição de apoio económico ao 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL 

 
Nome 

 
NIF 

VALOR A 
RESTITUIR 

 
MOTIVO 

Vitor Augusto Mendes Pinto 228139961 € 25,75 Vale Postal para restabelecimento da 
área 218 arruamento 56900, com valor 
em excesso. 
(SGDCMA/2019/52797) 

Glandson de Santana Silva 206130279 € 41,75 Cobrança indevida de um 
restabelecimento – Ligação ilícita. 
(consumidor da área 144/445) 
(SGDCMA/2019/52613) 

Ilda Coelho Vieira Cortez 153096292 € 10,10 Envio de Vale Postal para liquidar divida 
já paga.  
(SGDCMA/2019/48710) 

Maria Teresa Carlota Pita T. Simões 118658514 € 26,86 Pagamento por multibanco em duplicado. 
DRC nº. 4806/2019 a 15.07.2019 
(SGDCMA/2019/51464) 

Beatriz Maria Trindade Cruz A. Ferreira 152445366 € 11,56 Vale postal com valor superior à divida 
existente. 
(SGDCMA/2019/50458) 

James Mcquillan 293915555 € 19,95 Transferência para pagamento da fatura 
de abril que se outra paga. Sem dívidas. 
(SGDCMA/2019/47397) 
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arrendamento de habitações, a estratos sociais desfavorecidos quando, não seja 
possível garantir a resposta de alojamento em habitação social, ou outro imóvel 
municipal destinado a habitação, por parte da Câmara Municipal de Albufeira; --------- 

2. A alteração ao regulamento ocorreu em 15 de novembro de 2014 e, após esta, 
assistiu-se, nos últimos anos, a uma desregulação do mercado particular de 
arrendamento, originando que os valores mensais das rendas sofressem um aumento 
exponencial, tornando desajustados, não obstante a sua actualização, os limites 
estabelecidos no regulamento para o valor das rendas, face à realidade do 
arrendamento no Concelho de Albufeira; -------------------------------------------------- 

3. Verificam os serviços o aumento de casos de famílias que necessitam de apoio ao 
arrendamento cujos valores das habitações arrendadas ultrapassam os limites 
máximos do valor da renda mensal estabelecidos no regulamento e que por esta 
razão ficam excluídas do apoio; ------------------------------------------------------------ 

4. Verifica-se o surgimento de situações de famílias já beneficiárias de subsídio de 
arrendamento cujos senhorios procederam ao aumento do valor das rendas passando 
este a exceder os limites máximos estabelecidos no regulamento vigente que o 
origina a inelegibilidade do processo para efeito de continuidade de atribuição do 
subsídio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Presentemente, a situação descrita impede as famílias, sobretudo as mais 
vulneráveis, de poderem beneficiar do apoio social ao arrendamento e por esta 
razão o acesso a habitação condigna; ------------------------------------------------------ 

6. A situação descrita coloca em risco a permanência na habitação arrendada por parte 
das famílias já beneficiárias do apoio municipal cujas rendas sofreram aumento 
significativo e que por este facto deixam de cumprir o critério de atribuição (limite 
máximo de renda) estabelecido no regulamento ficando por esta razão impedidas de 
continuar a beneficiar da atribuição do subsídio; ----------------------------------------- 

7. O rendimento mensal das famílias não acompanhou o aumento do valor das rendas 
levando ao aumento da dificuldade financeira e por esta razão torna-se necessário 
ajustar os valores dos subsídios a conceder; ---------------------------------------------- 

8. Torna-se pois, necessário, proceder-se a alteração do regulamento, por forma a 
adaptá-lo às circunstâncias económicas, sociais e de mercado imobiliário 
anteriormente explanadas. ----------------------------------------------------------------- 

Considerando ainda que: ------------------------------------------------------------------------  
9. O procedimento do Regulamento Administrativo está estabelecido nos artigos 97.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo; ------------------------------------ 
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10. O artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo sob a Epígrafe «Audiência 
de Interessados» estabelece no n.º 1 que o «(…) responsável pela direcção do 
procedimento submete o projecto de regulamento por prazo razoável, mas não 
inferior a 30 dias , a audiência dos interessados (…)»; -----------------------------------  

11. Contudo, as alíneas a) e b) do n.º 3 do mesmo artigo e diploma legal estabelecem que 
o responsável pela direcção do procedimento pode não proceder à audiência de 
interessados quando «a emissão do regulamento seja urgente» ou quando «seja 
razoavelmente de prever que a diligência (audiência de interessados) possa 
comprometer a execução ou a utilidade do regulamento»; -------------------------------  

12. De acordo com o exposto nos pontos 2 a 7, é absolutamente urgente a entrada em 
vigor das alterações ao Regulamento para Atribuição ao Subsidio de Arrendamento, 
sendo de prever que a efectuar audiência de interessados o mesmo só estaria em 
vigor no final do ano ou início do próximo; ------------------------------------------------  

13. O Regulamento actualmente em vigor não permite concretizar os objectivos pelos 
quais se entendeu ser necessária a sua publicação, impedindo as famílias, sobretudo 
as mais vulneráveis, de poderem beneficiar do apoio social ao arrendamento e por 
esta razão o acesso a habitação condigna; ------------------------------------------------  

Proponho ----------------------------------------------------------------------------------------  
1)- Que a Câmara Municipal delibere aprovar as Alterações ao Regulamento para 
Atribuição do Subsidio de Arrendamento, que seguem em anexo e que fazem parte 
integrante da presente; -----------------------------------------------------------------------  
2)- Que sejam as mesmas submetidas à aprovação da Assembleia Municipal, em 
cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro.” --------------------------------------------------------------------------------------  
Esta proposta fazia-se acompanhar das alterações ao regulamento nela referidas, 
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. -----------------------------------  

= VIA ALGARVIANA - GESTÃO DA VIA ALGARVIANA (01-06-2019 A  
31-05-2020) – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: --------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------   
Desde 2015 que têm sido os Municípios parceiros a assegurar os custos de manutenção 
da gestão da Via Algarviana, que incluem apenas uma pessoa que assegura todas as 
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diversas funções inerentes à gestão de uma Grande Rota como a Via Algarviana, 
nomeadamente: vigilância e manutenção da sinalética, respostas a pedidos de 
informação, atualização de conteúdos, preparação de candidaturas, reuniões técnicas, 
presença em eventos, entrevistas a jornalistas, entre outras. ------------------------------ 
Embora ao longo deste período de tempo se tenham efetuado diversos esforços para 
tentar criar e implementar um Modelo de Gestão para a Via Algarviana, o facto é que 
não foi possível chegar a uma proposta que seja consensual para todos os parceiros. ----- 
À data, não existe um Modelo consensual para os parceiros públicos e privados, pelo 
que é sugerido que, à semelhança dos outros anos, seja atribuído à Associação 
Almargem um subsídio de apoio à gestão da Via Algarviana, por parte dos Municípios 
Parceiros (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, 
Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo), por forma a garantir a 
continuidade de gestão dessa infraestrutura. ------------------------------------------------ 
Face ao referido na Proposta de Ação 2019/2020 relativa ao período compreendido 
entre 1 de junho de 2019 e 31 de maio de 2020, prevê-se um aumento do fluxo de 
trabalho para o próximo biénio, pelo que é necessário garantir a verba que permita 
manter a equipa atual, composta por dois elementos. ---------------------------------------- 
Assim, o valor de apoio a cada Município será de 3.511,19€ (três mil, quinhentos e onze 
euros e dezanove cêntimos) e diz respeito ao período de 1 de junho do corrente ano a 
31 de maio de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Concelho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. ----- 
Face ao exposto, torna-se necessário que todos os Municípios parceiros aprovem a 
proposta apresentada pela Associação Almargem, e já aprovada pelo Concelho 
Intermunicipal, e que se anexa ao presente documento. ------------------------------------- 
Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------- 
- A proposta de ação da Via Algarviana apresentada pela Associação Almargem; ---------- 
- A comparticipação no montante de 3.511,19€ (três mil, quinhentos e onze euros e 
dezanove cêntimos) referente ao período de 1 de junho de 2019 a 31 de maio de 2020;- 
- O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” ----------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

= DECLARAÇÃO – NOBLE HARVEST, LIMITADA - COMUNICAÇÃO  
ELETRÓNICA = 

Por Noble Harvest, Limitada foi apresentada uma comunicação eletrónica, com data de 
três de maio de dois mil e dezanove, pelo qual solicita ao Município de Albufeira a 
emissão de uma declaração de inexistência de restrições para o cultivo de canábis para 
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fins medicinais no Município de Albufeira. ---------------------------------------------------   
O processo encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 
Jurídica e de Contencioso, do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“Compulsados todos os elementos anexos à presente distribuição, consultada a 
legislação aplicável e em vigor, consultado o site do INFARMED, onde consta 
efetivamente na documentação a apresentar um documento comprovativo em como no 
Município não existem restrições ao cultivo da planta de canábis para fins medicinais, 
conforme, aliás, documento que a requerente anexa à etapa 13 da presente distribuição 
e ainda tendo em conta que, efetivamente, não existem quaisquer restrições legais ao 
cultivo da canábis estabelecidas pelo Município de Albufeira, pode a Câmara Municipal 
de Albufeira, se esse for o superior entendimento deferir a emissão do documento 
requerido. --------------------------------------------------------------------------------------   
É quanto cumpre informar e se submete à superior consideração de V. Ex.ª.” -------------  
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar esclarecimentos ao INFARMED no 
sentido de serem indicados os fundamentos legais para a emissão, por parte desta 
Câmara Municipal, do documento que ateste a inexistência de restrições ao cultivo 
da planta canábis para fins medicinais. ----------------------------------------------------  
= AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO 2018/2019 

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: --------------------------------------------------------------------------------------------   
“Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que a atribuição de Auxílios Económicos se destina a alunos inseridos em Agregados 

Familiares cuja situação socioeconómica determina a necessidade de 
comparticipações para fazerem face aos encargos relacionados com o seu progresso 
escolar; --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que a análise dos processos de candidatura está de acordo com os procedimentos 
aprovados no SGDCMA/2015/27790 para efeitos de atribuição dos Auxílios 
Económicos, pelo Município de Albufeira; -------------------------------------------------  

3. Que nos termos do artigo 1.º do Despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, a aplicação 
das medidas de Ação Social Escolar – Auxílios Económicos - às crianças do ensino 
Pré-Escolar e aos alunos dos ensinos Básico e Secundário, é da responsabilidade do 
Município; -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Que foram cumpridas as orientações do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de Julho, 
alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de Junho e, pelo Despacho n.º 
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7255/2018, de 31 de julho; ----------------------------------------------------------------- 
5. Que e a Encarregada de Educação da Darina Golovacheva, apresentou comprovativo 

de escalão de Abono de Família da Segurança Social, referente ao ano letivo 
2017/2018 da aluna e que, por lapso, a candidatura em causa não terá chegado aos 
serviços. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Que a Digníssima Câmara Municipal, caso concorde, delibere aprovar: ---------------------- 
a) A listagem 5 – Atribuição de Auxílios Económicos 2018/2019 (em anexo); -------------- 
b) Que a atribuição dos Auxílios Económicos às crianças do ensino Pré-Escolar e aos 

alunos do 1.º Ciclo constantes na listagem 5 – Atribuição de Auxílios Económicos 
2018/2019 (em anexo) produza efeito à data do seu atendimento, no Serviço de 
Ação Social. ---------------------------------------------------------------------------------- 

c) A situação extraordinária identificada pelo serviço, constante na listagem 5 – 
Atribuição de Auxílios Económicos 2018/2019 (em anexo) - crianças do ensino Pré-
Escolar e aos alunos do 1.º Ciclo em que, por lapso, a candidatura para a atribuição 
de Auxílios Económicos da aluna Darina Golovacheva não terá chegado aos serviços;- - 

d) A situação extraordinária identificada pelo serviço, constante na listagem 5 – 
Atribuição de Auxílios Económicos 2018/2019 (em anexo) - Aluno com Programa 
Educativo Individual organizado (NEE – Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro na 
redação da Lei n.º 21/2008, de 12 de maio).” ---------------------------------------------- 

Esta proposta fazia-se acompanhar da 5.ª listagem nela referida, documento que se dá 
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------ 
= AUXÍLIOS ECONÓMICOS – PLANO DE PAGAMENTO – SENHAS DE REFEIÇÃO 

NÃO PAGAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que é da responsabilidade dos pais/encarregados de educação das crianças que se 

encontram a frequentar os estabelecimentos de ensino pré-escolar/Jardins de 
Infância e o ensino básico/escolas EB 1, no concelho de Albufeira, procederem ao 
processo de Candidatura para Atribuição dos Auxílios Económicos, junto do 
respetivo Município; ------------------------------------------------------------------------- 

2. Que a atribuição de Auxílios Económicos é destinada a alunos inseridos em 
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Agregados Familiares caracterizados por uma situação socioeconómica carenciada, 
com necessidade de comparticipações para fazerem face aos encargos com 
refeições, livros, material escolar e transporte, relacionados com o prosseguimento 
escolar; --------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que nos termos da alínea h), do n.º 1, do artigo 33, da lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da Ação Social Escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, a Atribuição de Auxílios Económicos 
a crianças/estudantes; ---------------------------------------------------------------------  

4. Que são cumpridas as orientações constantes do Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 
de Julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de Junho e Despacho n.º 
7255/2018 de 31 de julho, do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação; -----------------------------------------------------------------------------------   

5. Que os pais/encarregados de educação constantes na listagem 1, em anexo, não 
apresentam a sua situação regularizada, junto do Município de Albufeira, no que 
respeita ao pagamento das senhas de refeição dos seus educandos, relativamente 
aos anos civis anteriores a 2 de janeiro do corrente ano, data em que o Município de 
Albufeira passou a fornecer as refeições escolares completamente gratuitas a 
todas as crianças que se encontrem a frequentar os estabelecimentos de ensino 
pré-escolar/Jardins de Infância e o ensino básico/escolas EB 1 no concelho; ----------   

6. Que os pais/encarregados de educação supracitados manifestam interesse em 
proceder ao pagamento integral do valor em falta, conforme Listagem 1, em anexo, 
verificando-se no entanto que, alguns destes se encontram inseridos em Agregados 
Familiares caracterizados por uma situação socioeconómica carenciada não podendo 
disponibilizar o valor total à data, solicitando assim a elaboração de um Plano de 
Pagamento mensal, até liquidação total do montante em falta. --------------------------  

PROPONHO ------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, sugere-se, que a digníssima Câmara, caso concorde, delibere aprovar 
os Planos de Pagamento referentes às senhas de refeições não pagas pelos 
pais/encarregados de educação, dos alunos constantes na listagem 1, em anexo.” ---------  
Esta proposta fazia-se acompanhar da listagem 1 nela referida, documento que se dá 
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PROJETO “EDUCAÇÃO NO VERÃO 2019” – ISENÇÃO DO PAGAMENTO – 
INFORMAÇÃO = 
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Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------- 
1. Compete à Câmara, conforme disposto na alínea u) do art.º 33, da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro, 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 de doenças; --------------------------------------- 

2. A Munícipe Sílvia Dias cumpre os requisitos legais, conforme documentação em 
anexo e definidos em Regulamento de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos;--- - 

3. Este agregado está em processo de realojamento em Habitação Social em Paderne, 
no Sítio das Casas, considera-se importante a integração dos menores neste projeto 
de forma a promover a aquisição de competências sociais e pessoais. ------------------- 

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a Isenção do pagamento para 
frequência no projeto "Educação no Verão", do aluno João Manuel Reis da Silva.” --------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  
= PROJETO “EDUCAÇÃO NO VERÃO 2019” - RESTITUIÇÕES – INFORMAÇÃO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação, com 
origem na Divisão de Educação, do seguinte teor: -------------------------------------------- 
“Através do registo E-CMA/2019/33689, foi solicitado proceder à restituição do valor 
pago, conforme quadro abaixo, sendo que a situação se encontra devidamente 
informada, e o valor a restituir. -----------------------------------------------------------
  
 
 
 
 
 
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. --------------  
= PISCINAS MUNICIPAIS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
Nome 

 
NIF 

VALOR A 
RESTITUIR 

 
MOTIVO 

Vera Lúcia Rogado Correia 
Morada: Quinta da Palmeira, lote 32, 2.º 
dt.º, 8200-080 Albufeira 

 
229925383 

 
€ 62,00 

Referente a pagamento total da 
inscrição do aluno Salvador dos Anjos 
Correia Ferreira na “Educação no 
Verão”, por motivos de não adaptação 
(declarações médicas em anexo) – fatura 
5909 
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1. O horário de funcionamento do Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira, de 
acordo com o Art.º 35.º do Regulamento, publicado no Apêndice n.º 11 – II Série – 
n.º 24 – de 2 de Fevereiro de 2006, será definido anualmente pela Exm.ª Câmara 
Municipal de Albufeira, cabendo àquele órgão deliberar sobre eventuais 
ajustamentos e alterações ao horário fixado, que se evidenciem necessários à 
efectiva satisfação dos interesses do Município; ----------------------------------------  

2. De igual modo e de acordo com o Art.º 36.º do citado Regulamento, as Piscinas 
funcionam por épocas desportivas compreendidas entre os meses de Setembro e de 
Julho do ano seguinte, encerrando durante o mês de Agosto, que o início das 
actividades da E.A.A (Escola Actividades Aquáticas), será definido anualmente pela 
Câmara Municipal de Albufeira; -----------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A excelentíssima Câmara Municipal delibere aprovar o funcionamento das Piscinas 
Municipais de Albufeira para a época desportiva 2019/20, nos seguintes termos: --------  
1. Abertura do Complexo de Piscinas ao Público, para as diversas actividades aí 

desenvolvidas nomeadamente a Natação em Regime Livre e Natação de competição, 
com início a 04 de Setembro 2019 e términus a 31 de Julho 2020, de 2.ª a 6.ª feira, 
com horário contínuo entre as 09:00h e as 21:00h e aos Sábados das 09:00h às 
14:00h. --------------------------------------------------------------------------------------   

2. Que o início das Actividades da E.A.A (Escola de Actividades Aquáticas) na época 
desportiva de 2019/20, seja compreendido entre os meses de Outubro de 2019 e 
Junho de 2020 (de 01 de Outubro a 30 Junho), mediante a aprovação dos horários 
das aulas de Natação em anexo e todas as actividades aquáticas, inseridas no 
programa anual da E.A.A;” ------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
= CLAIM – CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES – 
ATENDIMENTOS REALIZADOS EM MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019 = 

Pelo CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes foi apresentado o 
registo dos atendimentos realizados nos meses de maio, junho e julho últimos, 
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
 
= PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO = 

D – DIVISÃO JURÍDICA E CONTENCIOSO 
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Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 
Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente 
transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o prazo para demolição termina no 
presente dia, pelo que perguntou qual será o próximo passo a ser dado. -------------- 
O senhor presidente disse que o processo foi entregue a um gabinete de Lisboa, 
tendo o advogado enviado um email na passada sexta-feira no qual informou que 
está a preparar um recurso extraordinário. Esclareceu depois que o advogado 
explicou que no período das férias judiciais o prazo deste processo não está a 
contar. Afirmou, seguidamente, que na próxima semana terá a possibilidade de 
falar pessoalmente com o advogado e que aproveitará para lhe pedir que faça uma 
informação para apresentar à câmara municipal. ------------------------------------------ 
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o senhor presidente está a 
controlar a situação deste processo. -------------------------------------------------------- 
O senhor presidente respondeu afirmativamente, uma vez que o processo está a 
ser acompanhado por um advogado. --------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a partir da presente data existe 
um incumprimento. ----------------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente disse que o advogado é da opinião que não existe qualquer 
incumprimento, uma vez que o prazo está suspenso no período de férias. ------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que assim o prazo terminará em 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente disse que está a ser preparado um recurso extraordinário. ----- 
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se foi pedido algum parecer jurídico 
relativamente à questão da deliberação sobre a demolição que foi tomada pela 
câmara municipal, dado que se trata de uma competência do senhor presidente, 
pelo que a câmara municipal não poderia ter deliberado a demolição. ------------------ 
O senhor presidente disse que não perguntou ainda, mas que poderá perguntar 
numa próxima oportunidade. ------------------------------------------------------------------ 
A senhora vice-presidente disse que o senhor doutor Paulo Martins mantém o 
entendimento que a câmara municipal é competente nesta matéria. -------------------- 
O senhor presidente disse que o processo passou do senhor doutor Paulo Martins 
para este escritório de Lisboa, a quem fará esta pergunta oportunamente. ----------- 
Foi tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------  
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= INDEMNIZAÇÕES – NORBERTO JOSÉ CORREIA CABRITA DE MELO – 
REQUERIMENTO = 

Por Norberto José Correia Cabrita de Melo, foi apresentado um requerimento datado 
de quatro de maio de dois mil e dezoito, pelo qual solicita o pagamento dos danos 
sofridos na sua viatura, consequência da existência na via de “um enorme buraco 
existente na faixa de rodagem”, quando se deslocava na Estrada Municipal 526, direção 
Pêra para Albufeira, perto da paragem de autocarros, antes do cruzamento do 
restaurante “Museu dos Salgados”. -----------------------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 
Jurídica e de Contencioso, do seguinte teor: ------------------------------------------------   
”1 – Dos Factos: --------------------------------------------------------------------------------    
a) - Da reclamação apresentada no âmbito do processo supra referenciado, resultam os 

seguintes factos: ---------------------------------------------------------------------------   
1- No dia 19 de abril de 2018, o lesado conduzia o veiculo de passageiros da marca 

SEAT, modelo 6J IBIZA, com a matrícula 24-LU-87, pela estrada municipal 526, 
direcção Pêra – Albufeira, quando«(... ) perto da paragem de autocarros antes do 
cruzamento do restaurante «Museu dos Salgados» quando sentiu um solavanco e 
pancada na parte de baixo do carro em virtude do impacto do carro num enorme 
buraco existente na faixa de rodagem»; --------------------------------------------------  

2- Tais factos resultaram conforme declara o lesado em «(...) danos no veículo, 
nomeadamente, nos pneus frontal e traseiro, que furaram, nos amortecedores e no 
alinhamento da direcção.»; -----------------------------------------------------------------  

3- Tendo em conta que a esposa do lesado é a condutora habitual do veiculo e o utiliza 
diariamente para trabalhar, «(...) necessitava do mesmo com a máxima urgência, teve 
que trocar os outros dois pneus para serem idênticos aos que se furaram, pois não 
havia em stock os pneus daquela marca»; -------------------------------------------------  

4- O requerente/lesado apresenta uma factura no valor de 971,76 €, - novecentos e 
oitenta e um euros e setenta e seis cêntimos, referente à reparação dos danos 
supra descritos e bem assim, Auto de Ocorrência da GNR, elaborado com base em 
deslocação ao local e acompanhado de relatório fotográfico; ---------------------------  

5- A 04 de maio de 2018, deu entrada no CIAC GAM, o requerimento solicitando a 
reparação daqueles danos. -----------------------------------------------------------------  

b) - Instruído o processo apurou-se: ---------------------------------------------------------  
Os serviços da DISU-DAVEGF informam em 24 de maio de 2018 «foi efectuada por 
parte dos nossos serviços a pavimentação do buraco na EM526, no início do mês de 
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maio de 2018. Mais informa em 29 de maio de 2018 que «as dimensões do buraco são 
de 0,80m de largura e de 1,70m de comprimento» ------------------------------------------- 
A despesa documentada pela reparação do dano supra foi de 981,76 € --------------------- 
II - Do Direito ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Estado e as demais pessoas coletivas de direito público, como é o caso dos 
municípios, são responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas 
cometidas também pelos seus funcionários ou agentes no exercício da função 
administrativa e por causa desse exercício, existindo funcionamento anormal do serviço 
quando tendo em conta as circunstâncias e os padrões médios de resultado, fosse 
razoavelmente exigível uma atuação suscetível de evitar os danos produzidos - cfr n.º 1 
e 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 31/2008 de 17 de Julho. ---------------------------------------------------------- 
A obrigação de reparar o dano sofrido traduz-se na obrigação de reconstituir a 
situação que existia se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação, 
sendo a indemnização fixada em dinheiro, dado que, in casu, não é possível a 
reconstituição natural - cfr. N.º 1 e 2 do artigo 3.º do referido diploma legal. ------------- 
III - Enquadramento fáctico – legal ----------------------------------------------------------- 
Dos factos assentes extrai-se que o dano foi provocado por omissão dos deveres de 
segurança a que os serviços do município estavam vinculados, constituindo essa omissão 
um funcionamento anormal do serviço, que poderia ser evitado, sendo razoavelmente 
exigível àquele uma atuação suscetível de precaver a sua verificação. ---------------------- 
Nestes termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos números 1 e 4 do artigo 7.º 
e dos números 1 e 2 do artigo 3.º, ambos do diploma legal supra referenciado, somos de 
parecer que deve a Câmara Municipal de Albufeira proceder ao pagamento do valor dos 
danos sofridos e devidamente documentados, embora sem prejuízo da possibilidade de 
direito de Regresso sobre a Seguradora. ----------------------------------------------------- 
É o que se submete à superior consideração de V. Exa.” ------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer jurídico, 
mandar proceder nos estritos termos do nele sugerido. ---------------------------------- 
 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EM 526 
DESDE A ROTUNDA DA BALAIA ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO DE LOULÉ – 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas foi apresentada uma informação do seguinte teor: ----------  

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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“No âmbito da adjudicação da Empreitada de Requalificação da EM 526 desde a 
rotunda da Balaia até ao limite do concelho de Loulé em 16/04/2019 por Reunião de 
Câmara, foi apresentado pela empresa Construções JJR & Filhos, SA o respetivo Plano 
de Segurança e Saúde para aprovação. -------------------------------------------------------  
No que diz respeito à DAVEGF, após análise ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentado, verifica-se que o mesmo se encontra em condições de ser aprovado, não 
se vendo inconveniente na realização de trabalhos na via e eventual corte da mesma 
sempre que se verifique necessário, através de sinalização luminosa temporária ou 
sinalização de trabalhos na via, pelo período de 120 dias a partir de setembro de 2019.- 
Face ao exposto, remete-se à consideração da Exma. Câmara, a aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde apresentado pela empresa Construções JJR & Filhos, SA.” -----------  
A informação fazia-se acompanhar do Plano de Segurança e Saúde nela referido, 
documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, aprovar o 
Plano de Segurança e Saúde, nos precisos termos sugeridos. ---------------------------  
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS 

NA FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – 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 
quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um euros e noventa 
cêntimos, acrescido do IVA. ------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a conta final da obra. -----------------------   
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS 

NA FREGUESIA DE PADERNE – CONTA FINAL = 
Relacionada com esta empreitada e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas foi apresentada a respetiva conta final, que se dá por 
integralmente transcrita, ficando uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião, constatando-se que o valor final da mesma foi de 
trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros, acrescido do IVA. ------   
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a conta final da obra. -----------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS, LIMPEZA URBANA E 
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SERVIÇOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA (SETEMBRO E 
OUTUBRO DE 2019) – PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO  

– MINUTA DO CONTRATO = 
Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços 
Verdes, foi apresentado o projeto de decisão de adjudicação do seguinte teor: -----------  
”1 – INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------------------------------  
A aprovação das peças do processo e a determinação da abertura de procedimento por 
ajuste direto para aquisição de serviços para prestação de serviços de recolha, 
transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de 
Albufeira, foi proferida pela Câmara Municipal de Albufeira em 16 de julho de 2019, 
tendo sido convidada a apresentar proposta a empresa Luságua, Serviços Ambientais, 
SA. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - PROPOSTA APRESENTADA E ADMITIDA. ---------------------------------------------- 
A entidade convidada apresentou a proposta dentro do prazo limite concedido, tendo a 
referida proposta, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 125 do C.C.P., sido analisada 
a fim de elaborar o presente relatório. ------------------------------------------------------- 
3 - ANÁLISE DA PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------- 
Da análise da proposta apresentada foi possível constatar que o preço apresentado é 
aceitável, sendo que o valor da mesma é de 735.523,80€ (Setecentos e trinta e cinco 
mil quinhentos e vinte e três euros e oitenta cêntimos) acrescido do I.V.A, não sendo 
superior ao preço base, estipulado pelo Caderno de Encargos. ------------------------------ 
4 – CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------- 
Com base no exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa Luságua, 
Serviços Ambientais, SA, para prestação de serviços de recolha, transporte de 
resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de Albufeira, no 
valor máximo de 735.523,80€, acrescido de I.V.A, com o prazo de execução de dois 
meses e nas demais condições do caderno de encargos, apresenta-se adequada para 
efetuar as tarefas descritas no Caderno de encargos. --------------------------------------- 
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 125.º Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e 
tendo em conta que não há lugar a audiência prévia nos termos do n.º 2 do mesmo 
artigo, remete-se o processo de concurso e submete-se o presente processo de 
decisão de adjudicação.” ----------------------------------------------------------------------- 
Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
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respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor do projeto de decisão: ----------  
a) adjudicar a prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos, 
limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira (setembro e 
outubro de 2019), à empresa Luságua – Serviços Ambientais, S.A. pelo valor total 
de 735.523,80 euros, acrescido do IVA; -------------------------------------------------   
b) designar como gestor do contrato o chefe da Divisão de Higiene Urbana e 
Espaços Verdes, em regime de substituição, Filipe Miguel Queirós André; -----------   
c) aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------   
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 o senhor vereador Victor Ferraz e a senhora vereadora 
Sara Serra. ------------------------------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente. ------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICAÇÃO NO JOUE (ARTIGO 20.º, N.º 1, ALÍNEA A), E ARTIGOS 130.º 
A 154.º TODOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, REPUBLICADO 

PELO DECRETO-LEI N.º 111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO, COM AS 
RESPETIVAS ALTERAÇÕES, PARA FORNECIMENTO DE UMA MINI PÁ 

CARREGADORA, CINCO RETROESCAVADORAS E ACESSÓRIOS  
– INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações.--  
- A primeira, com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 
frotas, foi apresentada uma informação, do seguinte teor: ---------------------------------   
“O equipamento foi fornecido de acordo com as características técnicas mencionadas 
no caderno de encargos e proposta adjudicada. Encontram-se reunidas as condições 
para ser libertada a caução.” ------------------------------------------------------------------  
- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão 
Patrimonial, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------   
“Tendo em conta a informação dos serviços técnicos da DISU/DAVEGF, a caução 
prestada sob a forma de depósito em numerário pela empresa 2 AB - Comércio e 
Serviços de Equipamentos, Lda., no valor de € 11.739,50, emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. em 05/12/2018, para cumprimento das obrigações contratuais relativas 
ao fornecimento de três máquinas retroescavadoras, encontra-se em condições de ser 
libertada. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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Assim, para cumprimento do disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, solicita-
se autorização da digníssima Câmara Municipal para promover a liberação da referida 
caução.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações dos 
serviços, mandar proceder à liberação da caução. -----------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICAÇÃO NO JOUE (ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ART.º 20.º E ARTIGOS 

130.º A 154.º DO DECRETO-LEI N.º 18/2008 DE 29 DE JANEIRO, NA SUA 
ATUAL REDAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE DUAS VIATURAS PESADAS DE 
PASSAGEIROS, UMA VIATURA PESADA DE MERCADORIAS E UMA VIATURA 
PESADA COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações.- --  
- A primeira, com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 
frotas, foi apresentada uma informação, do seguinte teor: ----------------------------------  
“Foram cumpridas todas as obrigações legais e contratuais, pode ser libertada a 
caução.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão 
Patrimonial, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------  
“Tendo em conta a informação dos serviços técnicos da DISU/DAVEGF, a caução 
prestada sob a forma de depósito em numerário pela empresa CaetanoBus - Fabricação 
de Carroçarias, S.A., no valor de € 9.390,47, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. em 03/12/2015, para cumprimento das obrigações contratuais relativas ao 
fornecimento de duas viaturas pesadas de passageiros, encontra-se em condições de 
ser libertada. -----------------------------------------------------------------------------------  
Assim, para cumprimento do disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, solicita-
se autorização da digníssima Câmara Municipal para promover a liberação da referida 
caução.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações dos 
serviços, mandar proceder à liberação da caução. -----------------------------------------  
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MARINAGEL – SIMILARES DE HOTELARIA, 

S.A. – REQUERIMENTO = 
Por Marinagel – Similares de Hotelaria, S.A., foi apresentado um requerimento, datado 
de dezassete de junho último, pelo qual solicita a emissão de licença especial de ruído 
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para a realização de festas com música gravada, no estabelecimento “NoSolo Água”, na 
Praia da Rocha Baixinha Nascente, durante todos os dias do mês de agosto próximo, 
entre as dezoito horas e as vinte e duas horas. ----------------------------------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na 
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: -----------------------------------------------------  
“Na sequência do pedido efetuado por Marinagel-Similares de Hotelaria, SA, cumpre 
informar o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------  
- pretende o requerente a realização de festas com música gravada no estabelecimento 
NOSOLO ÁGUA, sito na Praia da Rocha Baixinha Nascente, durante todos os dias do 
mês de agosto, das 18h às 22h; ---------------------------------------------------------------   
- para os primeiros quinze dias do mês de agosto foi concedido alvará de LER 145 
B/2019, com horário autorizado das 19h30 às 22h00, conforme deliberação de câmara 
de 30/07/2019; --------------------------------------------------------------------------------  
- o pedido para emissão de LER para o período compreendido entre 16 e 31 de agosto, 
apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de 
Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; -----------------------------------------------------  
- de referir que foi apresentada reclamação de ruído sobre o incómodo causado na 
praia da Rocha Baixinha, pela música proveniente do estabelecimento NoSolo Água, 
assunto na distribuição SGDCMA/2019/51506; ---------------------------------------------  
- considera-se que o horário 19h30-22h00 estabelecido para a emissão do alvará, 
minimizará o eventual incómodo sentido na praia; --------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 50€ (dia útil) e 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 
Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 
Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 
da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se têm existido reclamações sobre 
o funcionamento do estabelecimento. -------------------------------------------------------  
O senhor vereador Rogério Neto disse que houve uma reclamação, razão pela qual, 
na última reunião da câmara municipal, a licença foi alterada das dezoito horas e 
trinta minutos para as dezanove horas e trinta minutos. --------------------------------  
A senhora vice-presidente disse que continua a existir uma notória má vontade da 
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parte da empresa, pelo que a câmara municipal tem sido demasiado benevolente 
nesta questão. Afirmou depois que há coisas que se mudam de um dia para o 
outro, como é o caso da publicidade nas redes sociais. Terminou admitindo que 
alterar os “outdoors” possa ser mais difícil. ----------------------------------------------- 
O senhor presidente propôs conceder a licença para dois dias e, no caso da 
situação não ser revista, já não conceder licença para os restantes dias. -------------   
A senhora vice-presidente disse que se o município não fiscalizar, a empresa vai 
realizar as festas na mesma. ---------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que se pode aprovar até ao final da 
semana, como o senhor presidente propôs, mas se a empresa não proceder à 
alteração solicitada até ao final da presente semana, a licença fica sem efeito, ou 
seja, proceder a uma aprovação condicionada. --------------------------------------------- 
O senhor presidente disse que esta solução é possível se existir coordenação com 
a Polícia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Rogério Neto disse que a competência para verificar o 
cumprimento das licenças especiais de ruído é da GNR, mas que pode pedir para 
que esta força se desloque ao local. -------------------------------------------------------- 
O senhor presidente sugeriu que fosse deliberado que a licença só seria 
disponibilizada, contra prova evidente, de que a publicidade tinha efetivamente 
sido alterada. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o tema das licenças especiais de 
ruído levanta muitas questões, tais como: a variedade de horários solicitados, o 
facto de existirem muitos estabelecimentos a fazer ruído sem pedirem a respetiva 
licença, etc. Afirmou depois que no presente ano já nada será feito, até porque o 
mês de agosto está quase no fim, mas que seria importante futuramente rever 
esta situação e pensar num modelo, ou num regulamento específico só para as 
licenças especiais de ruído, isto para que existissem regras e para que as mesmas 
fossem minimamente cumpridas, incluindo a parte da fiscalização. Disse 
seguidamente, que existem largas dezenas de estabelecimentos em Albufeira que 
diariamente não pedem licença, mas que fazem as festas e as atuações na mesma, 
o que provoca um enorme problema de ruído. Defendeu depois que esta é uma 
situação sensível e que merece ser tratada devidamente, pelo que devia ser criado 
um regulamento, até para que os membros da câmara municipal pudessem deliberar 
esta matéria com um maior grau de certeza. ---------------------------------------------- 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 
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gostariam de receber as provas da alteração publicitária exigida. ---------------------  
Foi, por unanimidade, deferido autorizar a emissão da licença para os dias vinte e 
dois a trinta e um de agosto, das dezanove horas e trinta minutos às vinte e duas 
horas, mediante prova, pela requerente, da alteração publicitária, conforme 
deliberações tomadas nas últimas reuniões de câmara. -----------------------------------   

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

Por SGEHR - Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, S.A., foi 
apresentado um requerimento, datado de dezoito de junho último, pelo qual solicita a 
emissão de licença especial de ruído para a realização de eventos de casamento com 
música ao vivo, no Hotel São Rafael Atlântico, em Albufeira, nos dias três, dez, 
dezassete, vinte e quatro e vinte e nove de agosto corrente, entre as vinte e horas e as 
zero horas. -------------------------------------------------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na 
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: -----------------------------------------------------   
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por SGEHR – 
Sociedade Gestora Exp. de Hotéis e Resorts, SA, cumpre informar o seguinte: ----------  
- pretende o requerente a realização de eventos de casamento com música ao vivo, a 
realizar no interior de tenda montada no jardim do Hotel S. Rafael Atlântico, nos dias 
3, 10, 17, 24 e 29 de agosto, das 20h às 24h; ------------------------------------------------  
para os dias 3, 10 e 17 de agosto foi concedido alvará de LER 146/2019, conforme 
deliberação de câmara de 30/07/2019; ------------------------------------------------------  
- o pedido para emissão de LER para os dias 24 e 29 de agosto, apenas poderá ser 
satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 
do artigo 15.º do RGR; -------------------------------------------------------------------------  
- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; --------------------   
- de referir que em 2018 foram apresentadas duas reclamações de ruído pelo 
reclamante James Paul Blyth Currie, relativas a eventos de casamento realizados na 
referida unidade hoteleira. Tendo este ano, o mesmo reclamante, efetuado novas 
reclamações (assuntos nas distribuições SGDCMA/2019/38753 e 
SGDCMA/2019/43527); ----------------------------------------------------------------------  
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- mais se informa que será dado conhecimento ao reclamante dos alvarás emitidos, em 
cumprimento do despacho do Sr. Vereador (SGDCMA/2019/43527); ---------------------- 
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 50€ (dia útil) e 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 
Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 
Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 
da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------- 
Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------  
Foi, por unanimidade, deferido para os dias vinte e quatro e vinte e nove de 
agosto corrente, das vinte horas às vinte e quatro horas tendo em conta a 
informação dos serviços. ----------------------------------------------------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – CONFORHOTEIS – GESTÃO DE HOTÉIS, 
LIMITADA – REQUERIMENTO = 

Por ConforHoteis – Gestão de Hotéis, Limitada, foi apresentado um requerimento, 
datado de doze de agosto corrente, pelo qual solicita a emissão de licença especial de 
ruído para a realização de concerto de música ligeira, nos jardins do Albufeira Sol 
Hotel Apartamentos & Spa, na Rua da Corcovada, em Albufeira, no dia vinte e três de 
agosto corrente, entre as vinte e duas horas e as vinte e quatro horas. --------------------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na 
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: ------------------------------------------------------ 
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por 
ConforHotéis – Gestão de Hotéis, Lda, cumpre informar o seguinte: ----------------------- 
- pretende o requerente a realização de concerto de música ligeira, nos jardins do 
Albufeira Sol Hotel Apartamentos & Spa, no dia 23 de agosto, das 22h às 24h;----------- 
- a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias 
úteis relativamente à data de realização da atividade ruidosa temporária, não 
cumprindo o disposto no ponto 2 do artigo 15.º do RGR, aprovado pelo D.L. n.º 9/2007, 
de 17 de janeiro; -------------------------------------------------------------------------------- 
- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; ---------------------  
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- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 50€ (dia útil), nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de 
Taxas e outras Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-
A/2010 publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” -------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
Foi, por unanimidade, deferido para o dia vinte e três de agosto corrente, das 
vinte e duas horas às vinte e quatro horas, tendo em conta a informação dos 
serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Por SGEHR - Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, S.A., foi 
apresentado um requerimento, datado de dezoito de junho último, pelo qual solicita a 
emissão de licença especial de ruído para a realização de eventos de casamento com 
música ao vivo, no Hotel São Rafael Atlântico, em Albufeira, nos dias dois, três, cinco, 
sete, nove, dez, treze, catorze, vinte e um, vinte e oito e vinte e nove de setembro 
próximo, entre as vinte horas e as zero horas. ----------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na 
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: -----------------------------------------------------   
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por SGEHR – 
Sociedade Gestora Exp. de Hotéis e Resorts, SA, cumpre informar o seguinte: ----------  
- pretende o requerente a realização de eventos de casamento com música ao vivo, a 
realizar no interior de tenda montada no jardim do Hotel S. Rafael Atlântico, nos dias 
2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 21, 28 e 29 de setembro, das 20h às 24h; ----------------------------  
- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; --------------------   
- de referir que em 2018 foram apresentadas duas reclamações de ruído pelo 
reclamante James Paul Blyth Currie, relativas a eventos de casamento realizados na 
referida unidade hoteleira. Tendo este ano, o mesmo reclamante, efetuado novas 
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reclamações (assuntos nas distribuições SGDCMA/2019/38753 e 
SGDCMA/2019/43527); ----------------------------------------------------------------------- 
- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------- 
- mais se informa que é dado conhecimento ao reclamante dos alvarás emitidos, em 
cumprimento do despacho do Sr. Vereador (SGDCMA/2019/43527), não se tendo 
verificado, que seja do conhecimento da Unidade do Ambiente, apresentação de nova 
reclamação; ------------------------------------------------------------------------------------- 
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 50€ (dia útil) e 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 
Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 
Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 
da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------- 
Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------  
Foi, por unanimidade, deferido para os dias dois, três, cinco, sete, nove, dez, 
treze e catorze de setembro próximo, das vinte horas às vinte e quatro horas, 
tendo em conta a informação dos serviços. -------------------------------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. – REQUERIMENTO = 

Por United Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, S.A., foi apresentado 
um requerimento, datado de trinta e um de julho último, pelo qual solicita a emissão de 
licença especial de ruído para a realização de jantar de grupo com after party, no apoio 
de praia Beach Club, no Barranco das Belharucas, em Albufeira, nos dias vinte e vinte e 
um de setembro próximo, entre as vinte horas e trinta minutos e as três horas. ----------  
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na 
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: ------------------------------------------------------ 
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por United 
Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, SA, cumpre informar o seguinte: -- 
- é pretensão do requerente a realização de jantar com after party, no apoio de praia 
Beach Club no Barranco das Belharucas, no dia 20 de setembro, entre as 20:30h e as 
03:00h; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- 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 
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proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 
nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  
- o presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 
satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 
do artigo 15.º do RGR; -------------------------------------------------------------------------  
- uma vez que a atividade ruidosa ocorre em véspera de fim de semana, considera-se 
que apenas deverá ser concedido horário até às 02h, conforme previsto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 16.º do RMRA; -----------------------------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária 50 € (dias úteis) e de 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 
Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 
Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 
da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
Foi, por unanimidade, deferido para o dia vinte de setembro próximo, com início 
às vinte horas e trinta minutos e término às duas horas do dia vinte e um de 
setembro também próximo, tendo em conta a informação dos serviços. ---------------   

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

Por SGEHR - Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, S.A., foi 
apresentado um requerimento, datado de sete de agosto corrente, pelo qual solicita a 
emissão de licença especial de ruído para a realização de música ao vivo e atuação de 
DJ, nos jardins Hotel Salgados Palace, em Albufeira, no dia trinta de setembro, entre 
as vinte horas e as duas horas. ----------------------------------------------------------------   
Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na 
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: -----------------------------------------------------   
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por SGEHR – 
Sociedade Gestora Exp. de Hotéis e Resorts, SA, cumpre informar o seguinte: ----------  
- pretende o requerente a realização de jantar com realização de música ao vivo, nos 
jardins do Hotel Salgados Palace, no dia 30 de setembro, das 20h às 02h; ----------------  
- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 
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temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; ---------------------  
- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------- 
- uma vez que a atividade ruidosa ocorre durante a semana, considera-se que apenas 
deverá ser concedido horário até às 24h, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 16.º do RMRA; --------------------------------------------------------------------------- 
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 50€ (dia útil), nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de 
Taxas e outras Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-
A/2010 publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” -------------- 
Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------  
Foi, por unanimidade, deferido para o dia trinta de setembro próximo, das vinte 
horas às vinte e quatro horas, tendo em conta a informação dos serviços. ------------  
= CAMINHOS – NATUREZA DO TROÇO 1 DE UM CAMINHO QUE COMEÇA NO 

CAMINHO DO CERRO DA ÁGUIA E NÃO POSSUI SAÍDA, FREGUESIA DE 
ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – BRIAN COLLINS  

– PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“O requerente solicitou no dia 01/02/2018, através da distribuição em assunto o 
pedido de informação sobre as obras em curso numa habitação bem como a natureza do 
acesso à sua habitação no caminho assinalado na planta em anexo --------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------ 
1) O “caminho” assinalado pelo requerente não possui topónimo; ---------------------------- 
2) O referido “caminho” divide-se em 3 troços; ---------------------------------------------- 
3) O troço 1 encontra-se ladeado por muros e vedações, desenvolvendo-se pelos limites 

das propriedades; ---------------------------------------------------------------------------- 
4) 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 17 da 
distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------------  



21 de agosto de 2019  

5) O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte 
“Tendo em conta a análise conjugada de todos os elementos de facto descritos na 
mencionada ficha esquemática, nomeadamente na rubrica denominada 
"características gerais do caminho" e na parte "B - Verificação no Local", em 
conjugação com o teor do requerimento registado sob o nº 1408, apresentado em 
09.04.1981 constante do processo de obras nº 56/80, titulado em nome de Francisco 
Luís Marrachinho, bem como a planta de localização anexa ao requerimento registado 
sob o nº 281 apresentado no ano anterior, mais concretamente em 29.01.1980, a 
planta de implantação igualmente anexa a esse mesmo requerimento, e ainda o 
requerimento registado sob o nº 948, apresentado em 10.03.1981, todos constantes 
do mencionado processo de obras, quer-nos parecer de que estes indiciam que o 
mesmo possui natureza pública. (vide digitalização de tais documentos em anexo à 
presente etapa). -----------------------------------------------------------------------------  

 “Acresce, por outro lado que, de acordo com a descrição feita na citada ficha 
esquemática, tal caminho encontra-se "ladeado por muros/vedações", possui 
infraestruturas públicas, nomeadamente "iluminação pública e rede de água", "nas 
cartas dos anos 70 já se verifica a existência da simbologia mencionada em A-1", ou 
seja, "linha contínua e linha tracejada" - "caminho para carros", "desenvolve-se 
sensivelmente pelos limites das propriedades", e "serve cerca de 9 
propriedades/habitações", a que acresce o facto "de que para a construção de 
alguns muros foi efectuada a cedência de terreno para alargamento do caminho…” 
“Todos estes elementos de facto, são assim reveladores de que todo e qualquer 
pessoa pode ali circular sem qualquer privação, estando pois aquele troço do caminho 
à disposição de qualquer cidadão que o queira utilizar. -----------------------------------  

 Daí que, seguindo de perto os critérios definidos pelo Assento do Supremo Tribunal 
de Justiça do ano de 1989 o qual sempre vimos fazendo referência em caso análogos 
e que se junta em anexo, sejamos do parecer de que todos esses elementos de facto 
são indiciadores da natureza pública daquele troço 1. ------------------------------------  

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 
Troço 1 possui natureza pública.” -------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------   
= CAMINHOS – NATUREZA DO TROÇO 2 DE UM CAMINHO QUE COMEÇA NO 

CAMINHO DO CERRO DA ÁGUIA E NÃO POSSUI SAÍDA, FREGUESIA DE 
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ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – BRIAN COLLINS – PROPOSTA = 
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 
instrução. --------------------------------------------------------------------------------------- 
= CAMINHOS – NATUREZA DO TROÇO 3 DE UM CAMINHO QUE COMEÇA NO 

CAMINHO DO CERRO DA ÁGUIA E NÃO POSSUI SAÍDA, FREGUESIA DE 
ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – BRIAN COLLINS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------  
“O requerente solicitou no dia 01/02/2018, através da distribuição em assunto o 
pedido de informação sobre as obras em curso numa habitação bem como a natureza do 
acesso à sua habitação no caminho assinalado na planta em anexo --------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------ 
1) O “caminho” assinalado pelo requerente não possui topónimo; ---------------------------- 
2) O referido “caminho” divide-se em 3 troços; ---------------------------------------------- 
3) O troço 3 encontra-se ladeado por muros e passeio, desenvolvendo-se no limite das 

propriedades; -------------------------------------------------------------------------------- 
4) 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 17 da 
distribuição em assunto; --------------------------------------------------------------------- 

5) O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte 
“No que concerne a este troço, em face dos elementos de fato descritos na parte "B 
- Verificação no local" da ficha esquemática em análise, em consonância com teor do 
aludido Assento do STJ, os mesmos são bastantes para que tal troço possa ser 
considerado como detendo natureza 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 
Troço 3 possui natureza pública.” -------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------------  

= COIMAS – PAGAMENTO DE UMA CONTRAORDENAÇÃO 
 – AUTO N.º 933436220 = 

Foi apresentado o duplicado de auto de contraordenação n.º 933436220, proveniente 
do Ministério da Administração Interna – Guarda Nacional Republicana, relacionado 
com infração cometida por um veículo propriedade do município, matrícula 73-QM-21.-- -  
Este assunto fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão de 
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Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ------------------  
“Verificou-se a aplicação do auto de contra ordenação em anexo, na viatura Scania 
P360LB4x2HSA 73-QM-21, ao serviço de DAS, pelo facto da viatura circular com as 
placas refletoras à retaguarda descoloradas, não contendo as cores amarelo refletor 
combinado com vermelho fluorescente. -------------------------------------------------------  
Sobre a aplicação desta coima compete informar: -------------------------------------------  
- A viatura foi submetida à inspeção periódica anual no ano passado, com aprovação 
sem que fosse registado qualquer incumprimento; -------------------------------------------  
- A avaliação da fotoluminescência das placas refletoras é algo empírico à presente 
data, as oficinas Técnicas do Município de Albufeira não possuem nenhum equipamento 
para avaliação da fotoluminescência das placas refletoras, sendo apenas feito aspeto 
visual; -------------------------------------------------------------------------------------------  
- O fato deste problema nunca ter sido levantado nas Inspeções Técnicas a que as 
viaturas do Município estão sujeitas regularmente, reforça ainda, que até à data, este 
assunto não tem sido considerado relevante; ------------------------------------------------  
Face ao exposto, submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal a 
autorização para compromisso e pagamento da contraordenação, no valor 30,00€, à 
ordem de Autoridade de Nacional de Segurança Rodoviária (NIF 600082563) ” ---------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
termos da mesma, autorizar o pagamento da coima relativa ao auto de 
contraordenação número 933436220, no valor de trinta euros. -------------------------   
= VIALIVRE - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM – OFÍCIO = 

Pela empresa Vialivre S.A., foi apresentada uma notificação, datada de quatro de junho 
corrente, pela qual informa que existem passagens em portagem que se encontram por 
pagar, relativa ao veículo com a matrícula 26-60-HF, recomendando que o município 
regularize o pagamento da mesma. ------------------------------------------------------------   
Este ofício encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ------------------   
“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para 
pagamento do valor de 5,86 €, relativo à utilização da A22, em 01 de Janeiro do 
corrente ano, pela viatura Honda Civic de matrícula 26-60-HF, afeta ao serviço de 
Arquivo Municipal. A notificação em causa resultou de uma passagem na 422, 
autorizada no SGDCMA/2019/1696. ---------------------------------------------------------  
Mais se informa que o processo de pagamento se reporta ao SGDCMA/2019/40371.” ---  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 
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termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. ----------------------------------  
 

= 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. -------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 7286 de 18-02-2019 -------------------------------------------- 
Processo n.º: 7EA/2017 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Karl Kieran Daly ------------------------------------------------------------------ 
Local da Obra: Rua Diogo Cão, Cais Herculano, freguesia de Albufeira e Olhos de Água- - 
Assunto: Licença – Recinto Restaurante Bar com música ao Vivo ---------------------------- 
Prazo Ultrapassado do Pedido de Prorrogação de Prazo ------------------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido, nos termos da informação da 
Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e sete de julho 
de dois mil e dezanove e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara 
de seis de novembro de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------ 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 27056 de 06-06-2017 ------------------------------------------ 
Processo n.º: 30CP/2017 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Michael Drayson Bridges Werb e Outra ---------------------------------------- 
Local da Obra: Rua das Mimosas, Cerro Grande, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina e casa de máquinas ------------------ 
Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 
nas informações técnicas de dezoito de junho de dois mil e dezoito e vinte e três 
de julho de dois mil e dezanove, 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 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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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 Receção e Expediente de Obras Particulares desta 
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 40713 de 07-09-2017 e 50717 de 31-10-2018 ---------------  
Processo n.º: 38CP/2017 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Mónica & Barreto, S.A. ----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Rua 5 de outubro e Rua dos Arcos, Fração “B”, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ----------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Comunicação Prévia – Alteração e instalação de estabelecimento de 
restauração e bebidas -------------------------------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ----------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido, nos termos da informação da 
Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de nove de julho de dois 
mil e dezanove e com os fundamentos constantes nas deliberações de câmara de 
quinze de outubro de dois mil e dezoito e onze de dezembro de dois mil e dezoito.-  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 30020 de 03-07-2019 ------------------------------------------   
Processo n.º: 76/2013 -------------------------------------------------------------------------   
Requerente: Marina Belova --------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Rua das Amendoeiras Lote 54, Açoteias, freguesia de Albufeira e Olhos 
de Água -----------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Solicita a isenção de apresentação de projeto da rede de gás -------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística de 
dezanove de julho de dois mil e dezanove e do Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística de cinco de agosto de dois mil e dezanove, que 
se dão por reproduzidos, e com os quais 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 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 
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Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta Câmara Municipal, 
durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis horas. ---------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16416 de 14-04-2018 e 9009 de 27-02-2019 ----------------- 
Processo n.º: 99IP/2007 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Turmuge, Empreendimentos Turísticos, S.A. ----------------------------------- 
Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras -----------------------------------------------  
Assunto: Informação prévia – Construção de edificação plurifamiliar ---------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado nos 
termos do parecer técnico de vinte e seis de julho de dois mil e dezanove. ----------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 33905 de 30-07-2019 ------------------------------------------  
Processo n.º: 1225/1987 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: João Miguel Gonçalves Pacheco -------------------------------------------------- 
Local da Obra: Urbanização Setobra, Vale Rabelho – Lote 87, freguesia da Guia ---------- 
Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar, muro de vedação e piscina -------- 
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 
requerido, tendo em conta a informação dos serviços da Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística datado de sete de agosto de dois mil e dezanove, devendo o 
exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 19461 de 06-05-2019 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 46IP/2019 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: José Sebastião Rodrigues Neto ------------------------------------------------- 
Local da Obra: Cortezões ---------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Informação Prévia – Construção de piscina e casa de máquinas ------------------- 
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado considerar viável o pedido nos 
termos do parecer técnico de trinta e um de julho de dois mil e dezanove. ----------- 
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto. ----------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 46964 de 25-10-2017; 7102 de 15-02-2018; 11031 de 09-
03-2018 e 51316 de 06-11-2018 --------------------------------------------------------------- 
Processo n.º: 72/2017 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Romayne Marie Instone ---------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Vale Navio, Lote 62, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------- 
Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------- 
Apreciação do Licenciamento ------------------------------------------------------------------ 
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 
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requerido, tendo em conta o parecer técnico de vinte e nove de julho de dois mil e 
dezanove, devendo o exterior ser pintado de branco. -----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): ECMA8976 de 11-03-2016; 26404 de 29-06-2016; 
ECMA3879 de 30-01-2017 e 28831 de 07-06-2018 -----------------------------------------  
Processo n.º: 3OU/2016 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Gascan, S.A. ----------------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Várzea da Orada, Estrada do Vale, Marina de Albufeira, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis GPL – Classe A1 ------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao requerente a informação técnica de 
vinte e nove de julho de dois mil e dezanove, concedendo o prazo de sessenta dias 
para resposta. ---------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 32547 de 12-07-2017 e 30264 de 09-07-2019 --------------   
Processo n.º: 45/2017 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Vontade Prática, S.A. ------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Vila Rosal II, Lote 10 – Sesmarias, freguesia de Albufeira 
e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação ----------  
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao requerente a informação técnica 
datada de trinta e um de julho de dois mil e dezanove. ---------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 31690 de 25-06-2018 ------------------------------------------  
Processo n.º: 5OU/2018 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Algarosa – Sociedade Gestora de Hotéis, Ld.ª --------------------------------   
Local da Obra: Santa Eulália, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------  
Assunto: Licença – Instalação de Armazenamento de GPL ----------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de trinta de julho de dois mil e 
dezanove, 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 
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atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 18822 de 19-04-2017; 50260 de 16-11-2017; 27098 de 25-
05-2018; 32440 de 29-06-2019; 51091 de 05-11-2018; 4919 de 04-02-2019 e 29171 
de 02-07-2019 ---------------------------------------------------------------------------------- 
Processo n.º: 108/2006 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Joaquim Leal Brito da Mana ----------------------------------------------------- 
Local da Obra: Esplanada Dr. Frutuoso da Silva, nos 22 e 24, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício existente ----------------------------- 
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao requerente a informação técnica de 
vinte e nove de julho de dois mil e dezanove, concedendo o prazo de sessenta dias 
para resposta. --------------------------------------------------------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 27268 de 05-07-2016 ------------------------------------------ 
Processo n.º: 34/2016 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Paulo Jorge Cristina Horta ------------------------------------------------------ 
Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------- 
Assunto: Licença – Área de Serviço de Autocaravanas --------------------------------------- 
Prazo Ultrapassado ----------------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido, nos termos da informação da 
Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de agosto de dois 
mil e dezanove e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de 
vinte e três de abril de dois mil e dezanove. ---------------------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 30768 de 29-07-2016; 10076 de 03-03-2017; 49194 de 
09-11-2017; 24951 de 16-05-2018, 58920 de 19-12-2018 e 33639 de 29-07-2019 ------- 
Processo n.º: 41/2016 -------------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Maria Gentil Brito Dias Barreto ------------------------------------------------- 
Local da Obra: Vale Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------ 
Assunto: Licença – Alteração de edificação --------------------------------------------------- 
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 
requerido, tendo em conta o parecer técnico de sete de agosto de dois mil e 
dezanove, devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------ 
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 30783 de 29-07-2016; 10082 de 03-03-2017; 49222 de 
09-11-2017; 24950 de 16-05-2018; 58956 de 19-12-2018 e 33642 de 29-07-2019 ------   
Processo n.º: 42/2016 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Gentil Brito Dias Barreto ------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  
Assunto: Licença – Alteração de edificação --------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 
requerido, tendo em conta o parecer técnico de sete de agosto de dois mil e 
dezanove, devendo o exterior ser pintado de branco. -----------------------------------   
♦ Requerimento (s) n.º (s): 21800 de 05-05-2017; 43447 de 27-09-2017 e 17385 de 
16-04-2018 -------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 27CP/2017 ----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Stuart Russel Smith -------------------------------------------------------------  
Local da Obra: S. Rafael, Lote 20, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------   
Assunto: Exposição - Alteração da edificação unifamiliar com piscina ---------------------  
Anulação do pedido ----------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação nos termos do 
parecer técnico datado de nove de agosto de dois mil e dezanove. --------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 34738 de 13-07-2018; 5553 de 06-02-2019 e 15095 de 
05-04-2019 ------------------------------------------------------------------------------------   
Processo n.º: 64/2018 -------------------------------------------------------------------------   
Requerente: RCM & Filhos, Ld.ª ---------------------------------------------------------------  
Local da Obra: Brejos, Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------  
Assunto: Licença – Demolição e construção de uma edificação unifamiliar com piscina e 
muro de vedação -------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado 
nos termos do parecer técnico de catorze de agosto de dois mil e dezanove. --------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8330 de 22-02-2018; 47059 de 10-10-2018 e 30011 de 05-
07-2019 ----------------------------------------------------------------------------------------   
Processo n.º: 637/1979 -----------------------------------------------------------------------   
Requerente: Ludovina Madalena da Rocha Ferreira e Outro --------------------------------  
Local da Obra: Vale Navio, lote 31, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------   
Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e piscina ------------------------------  
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Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 
requerido, tendo em conta o parecer técnico de treze de agosto de dois mil e 
dezanove, devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------ 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 38727 de 10-08-2018 ------------------------------------------- 
Processo n.º: 89IP/2018 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Silverparadise, Ld.ª -------------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------- 
Assunto: Informação Prévia – Alteração, reabilitação e reconstrução do Parque de 
Diversões do Montechoro (discoteca, Pizaria, Snack-Bares e parque Aquático) ------------ 
Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado nos 
termos da informação técnica datada de doze de agosto de dois mil e dezanove.--- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 41958 de 04-09-2018; 49540 de 24-10-2018 e 33808 de 
30-07-2019 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Processo n.º: 97IP/2018 ----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Feliz Augusto, Ld.ª --------------------------------------------------------------- 
Local da Obra: Moinho Branco, freguesia de Paderne  --------------------------------------- 
Assunto: Informação prévia – Alteração e ampliação de edificação ------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir o parecer técnico datado de doze de 
agosto de dois mil e dezanove. --------------------------------------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s): 7709 de 20-02-2017; 56175 de 22-12-2017; 8083 de 21-
02-2018; 55664 de 30-11-2018 e 7030 de 14-02-2019 -------------------------------------- 
Processo n.º: 26T/2003 ------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Quinta da Enxertia – Imobiliária e Agro-Turismo, Ld.ª ------------------------  
Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------- 
Assunto: Licença – Alteração de construção de um estabelecimento hoteleiro “Hotel 
Rural” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi, por unanimidade, deliberado transmitir ao requerente a informação técnica de 
nove de agosto de dois mil e dezanove, concedendo o prazo de sessenta dias para 
resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
♦ Requerimento (s) n.º (s):4353 de 30-01-2019 e 21814 de 17-05-2019 ------------------ 
Processo n.º: 06/2019/4353 ------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Nádia Alexandra Coelho Figueiredo --------------------------------------------- 
Local da Obra: Roupeira, Vale Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------- 
Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 
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art.º 54 da lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de 
constituição de compropriedade --------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 
inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 
termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal de quinze de julho de dois mil e 
dezanove e da Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao 
Investidor de treze de agosto de dois mil e dezanove. ----------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 48221 de 03-11-2017 -------------------------------------------  
Processo n.º: 611/1987 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Manuel da Silva Ribeiro e Outros -----------------------------------------   
Local da Obra: Caminho do Banco, Vale de Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de 
Água --------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de piscina (legalização) --------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura --------------------------------------------------------   
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de doze de agosto de dois mil e 
dezanove, 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 Receção e Expediente de Obras Particulares desta 
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 14981 de 05-04-2019 ------------------------------------------  
Processo n.º: 06/2019/14981 ----------------------------------------------------------------  
Requerente: José João Mendes Ramos Guedelha --------------------------------------------  
Local da Obra: Ataboeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  
Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 
art.º 54 da lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de 
constituição de compropriedade. --------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 
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inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 
termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal e da Chefe da Divisão de 
Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de catorze de agosto de dois 
mil e dezanove. --------------------------------------------------------------------------------- 

= APROVAÇÃO DA ATA 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 ata em minuta. ---------- 
Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 
minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 

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

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