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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 3 DE MARÇO DE 2020 

Ao terceiro dia do mês de março do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Albufeira, no 

edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma reunião ordinária 

pública da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu presidente, senhor 

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, Rogério Pires Rodrigues Neto, Sara Luísa 

Ascensão Marques Carvela Serra e Cláudia Cristina Dias Guedelha. --------------------   

Participou o senhor vereador Lino Celso Aguiar, nos termos previstos nos artigos 

septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove, barra, 

noventa e nove, de dezoito de setembro, em substituição do senhor vereador Victor de 

Oliveira Ferraz, que informou da sua impossibilidade de participar na reunião, e cuja 

falta a câmara deliberou, por unanimidade, considerar justificada. ------------------------   

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. ----------------------------------------    

Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e trinta minutos, 

deu a Câmara início à: -------------------------------------------------------------------------  

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

O senhor presidente saudou os presentes e convidou o público a inscrever-se a fim 

de participar na reunião. Seguidamente deu a palavra ao primeiro munícipe 

inscrito. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Anselmo Garvoa - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia a todos. Eu 

julgo que estive cá em novembro, mas não tenho a certeza, porque andei a procurar nas 

atas e não consegui descobrir a ata do meu dia, só a vi a de outubro atrás. De certeza 

que estive cá em julho, agora em novembro não tenho a certeza porque não tive acesso 

ainda às atas. Lamento mas vou-me repetir, é a iluminação. Continuo a ver as lâmpadas 

às cinco e meia da tarde quando o sol se põe aí às seis e meia, grandes arruamentos com 

a iluminação já ligada. E depois temos aqui o Jardim de Vale de Faro que continua às 

escuras. Há meses não tenho bem a certeza, mas garanto que desde novembro que o 

Jardim Vale de Faro está às escuras. Isto é uma coisa de que eu já falei aqui mais do 

que uma vez e estou-me a repetir. Eu tenho outro assunto: na urbanização onde eu 

moro fizeram arruamentos, e ainda bem, houve a pavimentação e o arranjo dos 

sumidouros. E os sumidouros acho que foi para levantar, tiraram o alcatrão à volta e 

depois foram tapar, mas não sei se o material não era bom, mas deixaram uma delas 
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aberta, não taparam. Se calhar o material não chegou. Curiosamente é à entrada da rua, 

que é a rua do Lago. À entrada está lá um sumidouro que se eu quiser, chego ali, tiro-o e 

posso levar. Assim como há uma caixa de esgotos, julgo eu, à entrada da rotunda das 

Minhocas, também foi objeto de uma intervenção, e eu não fui lá medir, mas eu garanto 

que têm três ou quatro centímetros de altura, uma pessoa descuida-se, e os carros 

chegam ali e é uma porrada dura. E aquilo mantém-se ali também há bastante tempo. 

Não sei qual é a razão porque fizeram a intervenção e não resolveram o problema, 

porque tem muito movimento. Agora ainda na continuação dos arruamentos da 

urbanização, foram postos os novos postes de iluminação, também já tinha pedido isso 

há muito tempo e o meu pedido foi concretizado, só que aqueles postes não estão, não 

estavam bem, e agora continuam, porque limitaram-se a substitui-los. Há grandes 

diferenças entre um poste e o outro. Há um sítio em que estão três postes juntos e há 

outros em que está um, muito distantes uns dos outros. E as luminárias, julgo que é 

assim que se chama, que puseram, segundo vim a apurar, junto de pessoas entendidas, 

ligadas ao assunto, aquilo são luminárias para candeeiros mais altos e não para aqueles 

candeeiros que têm três metros de altura. Portanto só iluminam ali um bocadinho. Eu já 

verifiquei que há zonas aqui da cidade em que há candeeiros, postes iguais, mas com 

globos redondos e iluminam muito melhor. Aqueles ali não, pronto limitam-se a um raio 

de três ou quatro metros e outro estão a quarenta ou cinquenta metros uns dos outros. 

Não sei se será possível substituir aquelas luminárias, não sei se é assim que se chama, 

por esses tais redondos que julgo eu que têm um maior alcance de iluminação. Outra 

coisa que eu queria falar e que já falei aqui em tempos, porque eu sou um cliente 

assíduo, é aquele cheiro que temos ali a partir daquela zona, como é que eu hei-de 

chamar? É aquela zona à entrada para a ETAR até à rotunda das Três Palmeiras. Com 

muita frequência, nós passamos ali e temos um mau cheiro que é desagradável para 

quem passa ali muitas vezes e dá mau aspeto, aspeto não que não se vê, mas causa 

alguma impressão talvez a pessoas que passem ali a pé. Eu que vou de carro e noto o 

cheiro quanto mais quando se passa a pé. Julgo que isso já existe ali há algum tempo, 

não sei se tem problemas ou se não tem problemas, mas como têm andado aí com tantas 

obras todas de requalificação das águas, se não será possível também arranjar ali 

qualquer coisa de maneira a tirar aquele cheiro que é muito desagradável. Não sei como 

é que o hotel ainda não reclamou porque os clientes também devem reclamar e aquelas 

lojas ali junto àquele hotel também. É um bocado desagradável mesmo passar ali. E por 

último, eu apercebi-me que fizeram, que foi alcatroada a estrada que vai até à Ponte 

Barão, mas ali algures, salvo erro aquilo chama-se Vale Navio, ficou ali um bocado por 
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reparar, está o piso antigo. A gente vai tem o piso bom e depois chegamos ali e os 

carros fazem um barulho, eu reparei que há ali uns quarenta ou cinquenta metros que 

não foi reparado. É naquele cruzamento que vai para Vale Navio. Será que vai ter ali 

alguma outra intervenção ou foi por esquecimento? Pronto, era tudo. Agradecia que 

depois se for possível me dissessem alguma coisa. Muito obrigado.” -----------------------  

O senhor presidente disse que ia falar com o engenheiro que trata da 

eletricidade, até porque estas questões já foram todas pedidas à EDP, entidade 

que coloca os postes e as luzes, uma vez que o município limita-se a pedir essa 

colocação. Lembrou depois que os serviços da EDP atrasam-se muito nestas 

questões, mas existirão pormenores que talvez o município possa resolver, razão 

pela qual o senhor engenheiro Vitor Vaz irá entrar em contacto com o munícipe. 

Esclareceu seguidamente que o cheiro da ETAR nada tem a ver com as obras que 

estão a ser feitas, mas sim com o tratamento das águas que é feito na estação, 

equipamento que é da responsabilidade das Águas do Algarve S.A., ou do 

concessionário que ficou com esta manutenção. Disse depois que já fez vários 

ofícios para as Águas do Algarve, S.A. sobre a questão do cheiro da ETAR, mas 

que iria fazer mais um ofício a dar conta da situação ora reportada. Afirmou 

seguidamente que ninguém se esqueceu de asfaltar o bocado que falta na estrada 

n.º 526, tratando-se apenas de uma rotunda que vai ser feita pelo promotor da 

Urbanização de Vale Navio, empreitada que deve estar concluída antes do verão. --  

 Anselmo Reis Garvoa - O munícipe interveio novamente perguntando: “Fiquei 

esclarecido. Uma vez que falou nas Águas do Algarve, o terraço da ETAR também é da 

responsabilidade deles?”  ---------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que se tratava de uma 

responsabilidade do município. --------------------------------------------------------------  

 Anselmo Reis Garvoa - O munícipe continuou a sua intervenção dizendo: “É que eles 

andaram a pôr umas grelhas, mas só puseram na frente.”  ----------------------------------  

O senhor presidente disse que tinha que ser tudo reparado. ---------------------------  

 Anselmo Reis Garvoa - O munícipe interveio novamente dizendo: “Obrigado e 

desculpe.”  -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  

 Paulo Lopes - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia a todos, bom 

dia à mesa, eu estou cá por duas situações que eu gostaria de pedir esclarecimentos. 

Nós sabemos que no Algarve nos deparamos com problemas de transportes públicos, as 
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pessoas ficam mais que uma hora e tal, duas horas à espera do transporte público e 

temos o Giro aqui que tem um limite do sítio que eles podem percorrer. Eu gostaria de 

saber porque é que o Giro não prolonga até à Guia? Há muitas pessoas que trabalham na 

Guia, não têm transporte público, ficam mais de uma hora, duas horas à espera do 

transporte para ir trabalhar, eu gostaria de saber esse aspeto. E o segundo ponto, eu 

já estive cá várias vezes, eu vim cá por causa dessa situação, eu moro na rua do 

Atlântico, Edifício São Valentim, temos lá a árvore que eu já pedi à câmara, solicitei 

desde dois mil e catorze, estamos atrás disso. A árvore já ultrapassou o limite que é 

normal, porque já ultrapassou o prédio. Houve um dia que houve um vento, a minha 

vizinha estava a passar e um ramo caiu, só que é um ramo pequeno e bateu-lhe no 

ombro. Eu espero que o pior não venha a acontecer, porque qualquer dia vai haver 

vendaval, parte o ramo, bate em alguém, mata alguém, eu quero ver a responsabilidade é 

de quem? Gostaria de saber porque é que a câmara não manda podar aquilo tudo, porque 

na minha rua a câmara mandou podar uma árvore que estava ao lado do hotel, podaram 

aquilo tudo, eu tenho as fotografias aqui, se vocês precisarem eu mostro as 

fotografias. Porque é que não podem fazer aquilo? Aquilo fica lá, está muito alto e está 

terrível aquilo, qualquer dia é dia. Isso, só isso, que me trouxe cá.” ------------------------              

O senhor presidente disse que o Giro vai passar a ir à Guia, Vale Parra, Açoteias, 

Olhos de Água, etc. Explicou depois que o concurso vai ser aberto dentro de pouco 

tempo. Referiu seguidamente que a senhora vereadora Cláudia Guedelha já tomou 

nota da questão da árvore, pelo que o assunto também irá ser resolvido. 

Agradeceu depois a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa seguinte. -----    

 Anastasiya Pshenychnykova - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: -----------  

Bom dia, nós estamos aqui, praticamente os vizinhos, somos quatro pessoas e temos 

aqui também uma pessoa que representa o condomínio e também a nossa zona comum 

que nós temos, a zona de piscina e a zona do campo de ténis. Basicamente o que é que 

nos traz cá todos? São vários assuntos, eu principalmente vou falar num e depois os 

meus vizinhos falam do resto. Agora um dos assuntos é a lagarta do pinheiro, nós 

naturalmente vemos as notícias, lemos jornais, etc. Estamos a acompanhar a situação, 

claro que com esta mudança do clima, pronto como estamos agora a notar esta lagarta 

veio este ano como eu estou a entender depois de falar com os veterinários e depois de 

falar com os médicos nos hospitais, veio mais cedo, porque a quantidade dos casos que 

eles já tiveram só em fevereiro é uma quantidade enorme. Eles dizem que nos anos 

anteriores não era nada disto na época de fevereiro. Agora nós temos só basicamente 

pinhal que está a rodear os nossos prédios todos, estamos a falar na zona dos Olhos de 
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Água, que fica na Torre da Medronheira, é a urbanização Monte da Balaia, que é virar 

logo antes do Restaurante Assador, não sei se isso vos dá uma ideia do que é que eu 

estou a falar. Tem lá uns prédios, estes prédios todos estão basicamente em frente do 

pinhal e a lagarta este ano está em quantidades mesmo, mesmo, superiores, porque nós 

tirámos fotografias, temos isto tudo connosco. A lagarta chegou a subir à parede do 

prédio, a lagarta chegou a chegar à porta do prédio, isto é terrível, ou seja, de tal 

maneira só eu pessoalmente, depois o meu vizinho teve que ir ao hospital porque causa 

alergia muito forte, é um perigo. Basicamente as instruções que eles estão a dar no 

site, não sei se a nossa câmara tem, mas nos sites das outras câmaras do Algarve eles 

estão a dar a instrução de ligar logo a linha de emergência da saúde em caso de entrar 

em contacto com os pelos da lagarta. Eu pessoalmente na semana passada tive que levar 

os meus cães duas vezes aqui ao veterinário e de outra vez ir eu para Lisboa para levar 

a minha cadela para o Instituto Veterinário porque já não havia nada a fazer. Isto é 

mesmo, está numa situação muito grave, estamos a falar, agora o problema é que os 

pinheiros, eu não sei quando é que eles foram tratados, mas eles já não levam o 

tratamento deve fazer anos, porque está tudo cheio de ninhos deles mesmo. Eles estão 

em todo o lado, o que é que nós fazemos? Nós de uma maneira particular, por conta 

própria e o nosso tempo também, mas pronto está lá a nossa saúde, das crianças e dos 

animais de estimação, que são mais sensíveis a isto, porque os adultos, nós já 

compreendemos que temos que ter cuidado, mas as crianças, os cães e os gatos, eles 

não sabem. Naturalmente nós andamos ali, os meus vizinhos tiveram que colocar do lado 

deles aquelas fitas amarelas com cola só, que é uma coisa minimalíssima para nós não 

ficarmos com a responsabilidade que estamos aí a prejudicar, digamos assim, a 

natureza, não é? Porque nós de uma maneira privada não vamos aí lançados meter um 

químico, porque nós fazemos uma coisa assim e depois sei lá, prejudicamos a flora, 

prejudicamos os pássaros, etc, etc. Mas eles pelo menos fizeram isso, agora eu como 

sou do lote doze, o meu prédio é lote doze, agora eu sou a única pessoa, sou o único 

residente, apesar do prédio não tem nenhuma casa que não esteja vendida, que vivo lá 

permanentemente o ano inteiro. Naturalmente que os vizinhos que vêm e passam lá uns 

cinco, quatro meses por ano, eles não estão a se preocupar muito com este assunto. 

Agora para mim, sim senhor, o que é que eu posso fazer? Eu levo um detergente na mão, 

saio do prédio, ando ali a meter detergente mesmo de lava loiças, porque aquilo tem 

uma consistência de gel e a lagarta fica ali parada e depois limpo aquilo e deito fora, 

mas eu não posso, não tenho capacidade física para ir lá, porque tenho lá uma ribeira 

que passa, eu não tenho capacidade física de ir lá meter umas fitas daquelas nos 
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pinheiros. E nós estamos aqui a tentar entender de quem são aqueles terrenos que 

estão ali em frente, porque o senhor se calhar é que nos vai explicar exatamente, 

porque eu não tenho conhecimentos suficientes ainda sobre o assunto, mas eu, na minha 

opinião, é como funciona da mesma maneira quando os proprietários estão a limpar as 

árvores deles, não é? Até ao dia quinze de março, acho eu, se calhar da mesma maneira 

temos que ter, não sei, algumas regras, porque para serem cumpridas, para que os 

proprietários que têm os pinheiros, que têm pinhais, têm também que tratar de fazer o 

tratamento nas árvores deles. Ou seja, temos aqui que ter uma solução, porque isto 

está numa situação mesmo muito grave, pronto obrigado.”  ---------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte. Perguntou depois se o munícipe vinha falar do mesmo assunto que a 

anterior munícipe. ----------------------------------------------------------------------------  

 Gianfranco Corno - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia, bom dia 

senhores, é um assunto parecido. Primeiro, bom dia senhoras, bom dia senhores, fico 

sempre feliz de vir aqui, estive cá a primeira vez há dois meses. Sou um dos muitos 

estrangeiros que vivem cá permanentemente, como Anastasiya estava falando e me dá 

muito gosto participar na vida pública e social. Há dois meses, quando vim cá, havia um 

problema na rua da Branqueira com um buraco e que foi resolvido. Mas também lembro 

que se falou desta rua porque os carros confundem a rua com uma pista de Fórmula 1, o 

que pode ser um pouco perigoso. É uma situação que verdadeiramente se está a 

complicar e há dois meses falou-se na possibilidade de fazer uma intervenção para 

solucionar este problema colocando redutores de velocidade, razão pela qual viemos 

lembrar a câmara municipal deste problema, pedindo que esta solução seja 

implementada, se possível. Também tirei uma foto do meu helicóptero privado esta 

noite, este é o nosso condomínio, esta é a estrada da Branqueira e este é o ponto mais 

perigoso, porque tem uma pequena subida e descida e os carros passam lá a uma 

velocidade impressionante. Entretanto, esta que é uma rua interna, especialmente ao 

fim-de-semana, sexta-feira à noite, sábado à noite, às duas, três, quatro da 

madrugada, os jovens com carros começam a andar como loucos e a dar voltas assim. 

Então se seria possível também colocar um redutor de velocidade aqui, porque esta é 

uma situação verdadeiramente perigosa.” ----------------------------------------------------     

O senhor presidente perguntou se podia ficar com a documentação que o munícipe 

estava a mostrar. ----------------------------------------------------------------------------  

 Gianfranco Corno - O munícipe respondeu dizendo: “Claro, tenho dois, se precisar de 

dois? A Anastasiya estava falando do problema das lagartas que há na zona mais a 



3 de março de 2020  

norte, em frente, e na parte este. Muito obrigado pela atenção.” --------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  

 Robert Blanc - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia, é o mesmo 

problema, tirei muitas fotografias onde se podem ver as lagartas processionárias e as 

fitas que já foram colocadas. É perigoso porque também por ali passeiam ovelhas, 

bodes e cães.” ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  

 Sílvia Maria Martins Cabrita - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Antes 

de mais, bom dia a todos, a toda à mesa, é assim, o que me traz aqui é… Antes de mais 

quero agradecer porque já está tudo pavimentado, ou seja, houve evolução, isso é de 

louvar. Depois é assim, quando fizeram a pavimentação à volta de toda a urbanização do 

Monte da Balaia deixaram, e eu vou-vos deixar aqui as fotos, deixaram estas grelhas de 

escoamento com um grande desnível, está a ver aqui estas grelhas? As pessoas estão 

ali constantemente e torcer os pés, eu deixo as fotos para vós.”   -------------------------  

O senhor presidente disse que os trabalhos ainda não foram terminados. ------------  

 Sílvia Maria Martins Cabrita - A munícipe perguntou: “Não sei se é possível reduzir 

ou não esse desnível.” -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que era possível, até porque era obrigatório o 

empreiteiro acabar a obra. -----------------------------------------------------------------  

 Sílvia Maria Martins Cabrita - A munícipe interveio novamente dizendo: “É que é 

mesmo um grande desnível e depois à noite a iluminação não é muita. Depois a outra 

questão é sobre a ponte que o senhor presidente já me tinha ligado, mas depois eu não 

consegui naquele dia. Quando se calhar lá for ver essa situação, para a gente ver a 

questão da ponte, certo? Porque a ponte tem os ferros todos à mostra e passam lá 

camiões e aquilo tudo e eu acho que aquilo representa algum perigo e era para ver isso.” 

O senhor presidente disse que foi lá ver a ponte com o engenheiro. ------------------  

 Sílvia Maria Martins Cabrita - A munícipe perguntou: “Já foi lá? E aquilo também 

tem o tal desnível nos extremos, era para ver isso também. E já agora, isto não tem 

nada a ver com o Monte da Balaia, tem a ver com uma situação com que me deparei este 

fim-de-semana passado e que me custou um bocadinho ver aquilo. Ali na zona do Páteo, 

por trás das vossas instalações, há ali uma zona baldia e reparei que haviam dois tubos 

de escoamento de água, mas a água é potável e está a largar muita água e explicaram-

me que aquilo era dos vossos tanques, dos tanques da câmara. Era só para verem aquilo 
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porque está muita água mesmo a sair de lá e numa época em que temos que poupar água, 

é de ver essa situação. Por acaso eu fiz aqui um vídeo, mas não sei se tem interesse ou 

não.”--------------------------------------------------------------------------------------------     

O senhor presidente perguntou se estes tubos se encontravam no caminho por 

baixo das instalações do município. --------------------------------------------------------  

 Sílvia Maria Martins Cabrita - A munícipe respondeu: “Sim, sim, nesse caminho por 

trás da câmara, está a sair muita água mesmo lá, é só para alertar. Pronto, obrigado.” ---  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe. -----------------------------  

 Sílvia Maria Martins Cabrita - A munícipe interveio novamente dizendo: “E é sempre 

convidado se quiser lá ir que nós vamos lá, ligue-me, está aí o meu contacto.” -------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e disse que iria tentar 

resolver as questões levantadas. Seguidamente deu a palavra à pessoa seguinte. ---  

 Zélia Isabel Raski Halinsky- A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia 

senhor presidente, senhora vereadora, todos. Bem, como março está começando e eu 

estou um pouco confusa porque eu já estive da outra vez aqui falando sobra a situação 

da rua Santana, eu sou licenciada, concursada, não é? Por direito estou ali, mas como 

pelo vistos a senhora vereadora não pode fazer nada em relação à rua Santana sobre 

como foram feitas as coisas, claro que eu estou preocupada em como vai-me correr 

esse ano novamente, pois o ano passado, a partir do momento em que eu soube que 

consegui a licença fiquei feliz, mas trabalhava à porta da minha casa, tinha o meu 

próprio espaço, estava perfeito, mas pronto, houve esse concurso e houve as 

mobilidades, não é? Tivemos que sair dos nossos espaços, só que no decorrer das coisas 

eu penso que convinha ver porque o concurso teve menos espaço do que foi… Pela lógica 

acredito que se tem dez pessoas fazendo tranças, tererés e tatuagens, como eu, 

deveria haver dez espaços para essas pessoas e na verdade o que é que houve? Houve 

menos espaços e mais concorrentes e ainda entrou mais duas pessoas novas, com isto os 

espaços da rua Santana, que é uma transversal, que não passa ninguém, aquilo ali ficou 

um palco para a agressão. Porque no fim, quando foi o verão inteiro, a minha colega do 

lado passava à frente com as coisas, buscava clientes e eu entrei num acordo com eles 

de: se eu faço alguma coisa, faço para os outros de boa-fé porque conheço todo o 

mundo aqui, para haver respeito, mas a colega do lado não soube respeitar isso, veio me 

enfiar o dedo na cara, houve agressão. Eu tenho uma hérnia, tive que reagir, porque é 

uma mula de forte, tem dez anos menos que eu, tive que reagir para que ela me soltasse 

porque ela ia-me achatar o cérebro. Estou no tribunal com ela com essa situação, mas 

pronto não há, como é que eu falo para vocês? Então essa situação ali acaba sendo 
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muito complicada, eu estou bem na posição que estou, mas as minhas colegas do lado 

fazem a minha vida num inferno, é normal, querem trabalhar, querem passar à frente, 

não respeitam, então a menina que é a outra que está mais no fim também foi 

concursada, coitadinha não abre a boca para nada. Pergunta: “Fez alguma coisa?”, “Ah, 

sim, uma coisinha.” É complicado, olha meu filho, eu venho falar porque também não sou 

de reclamar nada, não sou de ir para Segurança Social nem nada, sempre consegui-me 

safar com o meu trabalho, só que este ano infelizmente meu filho ficou sem presente 

de Natal, ainda bem que ele tem dez anos e entende, então porquê? Porque a situação 

financeira ficou apertada, deu para o básico, não dá para fazer mais nada, então claro 

que eu gostaria que esse ano fosse diferente. Eu até não luto muito para estar no meu 

espaço que eu tinha antes, pois não tenho garantia de quanto tempo eu vou ficar na 

casa, então, mas ali é onde eu estou, na rua Santana está bem, mas se eu pudesse voltar 

para o meu espaço da casa, olha uma ano que eu trabalhasse, que o dono da casa me 

pedisse, eu já estava feliz, pelo menos era um ano em paz. Gosto do espaço que eu 

estou na rua Santana, mas as colegas que foram postas ali porque ficaram sem espaço 

devido ao concurso não ter espaço para todos, ainda pôr mais duas pessoas novas. Faz 

algum sentido cinco bancas numa transversal, sendo quatro fazendo a mesma coisa? É 

um palco para a agressão. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por ter 

chegado atrasada.” ----------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que tem falado várias vezes com a 

munícipe, tendo-a inclusivamente recebido na passada quarta-feira no seu período 

de atendimento. Explicou depois que na altura se tomou a decisão de colocar estas 

pessoas na rua Santana, situação que não pode ser alterada num curto prazo de 

tempo. Afirmou seguidamente que estas questões têm sido tomadas em 

consideração e o executivo está a trabalhar para as resolver assim que seja 

possível fazê-lo. ------------------------------------------------------------------------------   

 Zélia Isabel Raski Halinsky- A munícipe interveio novamente dizendo: “Mais um ano 

ali vai matar a gente aos poucos, não é? Porque elas não largam, elas aceitaram ficar ali, 

mas fazem a vida da gente num inferno. É verdade, elas aceitaram, mas eu estou ali por 

direito, digamos, não é? Acabo sendo sempre bastante prejudicada nesse lado também. 

Então eu digo assim: se por acaso não podem fazer nada e se vocês concordassem que 

eu ficasse à porta da minha casa como sempre estive, que nem a bancada monto, tenho 

a publicidade literalmente na parede, se eu puder eu fico. Não trabalho tanto, estou ali 

com as concorrentes todas ali, mas tenho paz, porque trabalhar em paz também é 

tudo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e perguntou se alguém 

queria colocar mais alguma questão, como ninguém se pronunciou deu por encerrado 

o período de audição do público e terminou agradecendo a presença de todos. -------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se as obras na baixa da cidade, 

nomeadamente na rua Cândido dos Reis, eram para levar até ao final, se vão ser 

interrompidas antes do verão, quais os timings da intervenção, uma vez que o prazo 

para conclusão da obra é muito curto, atendendo ao facto da época balnear se 

aproximar, com a consequente abertura dos estabelecimentos comerciais. Lembrou 

depois que a obra começou praticamente já depois da passagem de ano e tem andando 

muito devagar, o que é preocupante. Perguntou depois para quando estava prevista a 

inauguração do crematório, equipamento que há muito devia estar pronto. Referiu 

depois que ainda não foi enviada para os vereadores não permanentes a relação dos 

custos da promoção que o município tem feito nos mupis e nos outdoors, para perceber 

se existe razão em fazer aquele tipo de publicidade e propaganda. Alertou 

seguidamente para o facto de existirem algumas zonas da Freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água a precisarem de ser intervencionadas ao nível da deservagem. Afirmou 

depois que as várias forças políticas do concelho deviam ter sido ouvidas quanto ao 

plano de investimentos que foi recentemente apresentado pelo senhor presidente, dado 

que se trata de um investimento para cinco anos. Defendeu ainda que se trata de um 

plano pouco ambicioso, nomeadamente no que diz respeito à habitação social, área em 

que o senhor presidente prometeu fazer uma grande aposta quando tomou posse, o que 

ainda não foi feito. Disse depois que o senhor presidente da Junta de Freguesia da 

Guia propôs a aquisição de um terreno para edificar uma nova sede para a junta de 

freguesia, o que se justifica plenamente, uma vez que o atual edifício não possui as 

condições necessárias para a junta de freguesia, mas serve perfeitamente para 

albergar habitação a custos controlados ou social. Referiu ainda que ficaram algumas 

dúvidas sobre esta questão na assembleia municipal, mas a única intenção do senhor 

presidente da Junta de Freguesia da Guia foi dar melhores condições aos seus 

fregueses, nomeadamente proporcionando habitação social na atual sede da freguesia. --   

A senhora vereadora Sara Serra deu os parabéns à assembleia municipal pelo facto da 

reunião que se realizou no dia anterior ter sido inovadora, fresca e simpática, uma vez 

que contou com a participação dos jovens do concelho. Sugeriu depois que devia ser 

feito um convite formal àqueles jovens para assistir a uma reunião do executivo 

camarário, o que seria simpático e permitiria que percebessem o funcionamento da 



3 de março de 2020  

autarquia. Defendeu ainda que esta seria uma oportunidade de os jovens poderem 

trazer as suas propostas para a reunião da câmara municipal e deste órgão as ter em 

consideração. Disse depois que foi bom ver os jovens do concelho, não de uma forma 

partidária, mas de uma forma solidária e construtiva a marcar presença na assembleia 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a obra da rua Cândido dos Reis está terminada até à 

Guarda Nacional Republicana, seguindo-se agora mais um troço em direção ao largo 

engenheiro Duarte Pacheco, sendo depois suspensa novamente até que chegue o final 

do verão. Afirmou depois que o crematório tem estado numa fase de testes, fase essa 

que está praticamente terminada. Explicou seguidamente que já pediu o relatório aos 

serviços sobre a divulgação que tem estado a ser feita nos mupis e nos outdoors, 

devendo depois disponibilizar a informação recolhida aos senhores vereadores não 

permanentes via email. Referiu depois que a competência da deservagem passou para as 

juntas de freguesia e que também já reparou que existem algumas zonas a necessitar 

de uma intervenção a este nível. Lembrou seguidamente que o terreno da Guia foi 

adquirido inicialmente para lá ser feita habitação, um jardim e um espaço de 

estacionamento, mas depois o senhor presidente da junta de freguesia disse que havia 

a necessidade de um novo edifício para a sede da junta de freguesia. Explicou depois 

que concordou com a necessidade demonstrada e que o senhor presidente da Junta de 

Freguesia da Guia não esteve muito bem quando disse na assembleia municipal que a 

câmara municipal não ligou à habitação social, até porque estão em vias de ser 

adquiridos alguns terrenos para este fim na freguesia em causa. Lembrou ainda que tem 

havido uma boa articulação entre si e as juntas de freguesia na aquisição de terenos 

com esta finalidade, tendo a câmara municipal adquirido recentemente alguns terrenos 

por sugestão do senhor presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, o que também 

se poderá efetivar em breve no caso de Paderne.  ------------------------------------------    

O senhor vereador Rogério Neto disse que o forno crematório está neste momento 

concluído, tendo entrado na passada sexta-feira no município o pedido de vistoria para 

efeitos de licenciamento do mesmo. Esclareceu depois que o concessionário já fez 

alguns testes ao equipamento, mas que as cremações só começarão a ser feitas depois 

do respetivo licenciamento. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não é muito adepto dos títulos e que as 

pessoas devem ser tratadas pelo nome e não pelo título, o que acaba por atrapalhar 

muitas vezes as relações humanas. Afirmou depois que deu conta que a convocatória 

para a presente reunião da câmara municipal foi feita pela senhora doutora Ana Pífaro, 
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mas sem fazer referência ao título de doutora, o que já não acontece nas convocatórias 

feitas pelo senhor presidente onde consta o título de doutor. Referiu seguidamente 

que se trata de um pequeno reparo e que esta forma de estar nas instituições acaba 

por atrapalhar um pouco as relações e a comunicação, criando uma hierarquia. Disse 

depois que se trata de uma opinião pessoal, nada tendo de político. Terminou dizendo 

que se tratam de hábitos enraizados na cultura portuguesa há mais de quarenta anos, o 

que já não acontece nas sociedades mais desenvolvidas, exceção feita no caso dos 

médicos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 

pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  

 

= ATA DA REUNIÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 = 

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 

dezassete de dezembro 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. ------------------------   

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, os senhores vereadores Rogério Neto, Ricardo Clemente, e a senhora 

vereadora Sara Serra. ----------------------------------------------------------------------  

Não participou na votação o senhor vereador Lino Celso Aguiar pelo facto de não 

ter participado na reunião em causa.-------------------------------------------------------  

= SALDOS – ALTERAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA, NÚMERO 

233 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 – INFORMAÇÃO = 

Com origem nos Serviços de Tesouraria foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“O resumo diário da tesouraria n.º 233, do dia 06/12/2019, foi alterado devido ao 

facto de, por lapso, terem sido inseridos dois cheques na conta 

003500180000227253008, da Caixa Geral de Depósitos, no valor total de 514 716,56 

€, quando deveriam ter sido lançados na conta 003500180000050063011, do mesmo 

banco, o que originou uma troca de valores, mas apenas entre contas do mesmo banco.---  

De referir, que esta correção implicou alteração em todos os resumos diários até à 

data de hoje, dia em que foi efetuada a correção. ------------------------------------------  

Assim, no resumo diário da tesouraria nº 233, foram alteradas as seguintes parcelas a 

nível de movimentos de bancos (C.G.D.) ------------------------------------------------------  

 Banco conta 500/630: na coluna saldo para o dia seguinte, onde constava 34 135 

A – GENERALIDADES  
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463,99 €, passou a constar 33 620 747,43 €. --------------------------------------------  

 Banco conta 2272/530: na coluna saldo para o dia seguinte, onde constava 1 351 

584,02 €, passou a constar 1 866 300,58 €. ---------------------------------------------  

Mais se informa, que a referida alteração não interferiu com Operações Orçamentais e 

Operações não Orçamentais, mantendo-se os valores apresentados. -----------------------  

Junta-se em anexo os resumos diários apresentados em reunião de câmara que 

sofreram alteração em consequência do assunto acima referido. ---------------------------  

Face ao exposto, sugere-se que o assunto seja apresentado em reunião de câmara para 

conhecimento.” --------------------------------------------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 

da Tesouraria do dia dois de março de dois mil e vinte, eram das quantias de: ------------  

Operações Orçamentais – setenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, 

seiscentos e setenta e nove euros e trinta cêntimos. ---------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, setecentos e dezasseis mil, quinhentos e nove 

euros e onze 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 9/2020, de vinte de fevereiro, 

que recomenda ao Governo que salvaguarde a qualidade do serviço público postal 

universal; --------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 51/2020, de vinte e sete de fevereiro, que procede à aprovação 

dos modelos de cartões de identificação profissional e de livre-trânsito para uso do 

pessoal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) que 

desempenhe funções de fiscalização e inspeção; --------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 52/2020, de vinte e oito de fevereiro, que cria um sistema de 

apoio ao emprego e empreendedorismo (+ CO3SO Emprego); -------------------------------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 12/2020, de dois de março, que 

recomenda ao Governo que cumpra a Diretiva «Habitats» e que proceda à designação 

das zonas especiais de conservação; ---------------------------------------------------------  

 Do Despacho n.º 2836-A/2020, de dois de março, que ordena aos empregadores 

públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações 

emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infeção 
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por novo Coronavírus (COVID-19). -----------------------------------------------------------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de 

competências próprias ou delegadas, e pelos vereadores, no uso de competências 

delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram apresentadas e que 

ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---------------   

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam 

cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------  

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – FÉRIAS = 

Subscrito pela senhora vice-presidente foi apresentado um documento, datado de vinte 

e quatro de fevereiro corrente, através do qual informa que se encontrará em gozo de 

férias nos dias cinco e seis do mês de março corrente. -------------------------------------  

= INFORMAÇÕES = 

A senhora vice-presidente distribuiu uma cópia da minuta do plano de contingência por 

causa do COVID-19 a cada membro da câmara municipal. Explicou depois que o plano foi 

elaborado pelos serviços e não houve a possibilidade de ser agendado para a presente 

reunião da câmara municipal em tempo útil, até porque na altura o governo ainda não 

tinha dado indicações neste sentido. Esclareceu ainda que o senhor presidente iria 

fazer um despacho ratificativo, documento que seria apreciado na próxima reunião da 

câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se iriam ser distribuídas máscaras. ----------  

A senhora vice-presidente afirmou que o Ministério da Saúde defende que as máscaras 

só são eficazes em quem já está infetado, para não infetar outras pessoas. --------------  

O senhor presidente disse que esteve antes do Carnaval numa reunião nas 

Infraestruturas de Portugal, I.P., em Almada, onde foi abordada a questão do acesso à 

autoestrada. Afirmou depois que o processo se encontra em tribunal, mas o senhor 

diretor geral desta entidade disse que provavelmente será resolvido daqui a uns meses. 

Referiu seguidamente que na mesma reunião lhe foi dito que vai ser feita a cedência 

para o município do pequeno troço de estrada que ficou por baixo da passagem superior 

sobre a linha férrea em Ferreiras, o que vai facilitar a resolução de algumas questões 

que têm surgido. Afirmou depois que esta entidade tem estado a pedir garantias 

bancárias em obras promovidas pelo município, nomeadamente na obra do saneamento 
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na zona norte de Paderne, o que não é muito lógico porque se tratam de entidades 

públicas. Explicou depois que as Infraestruturas de Portugal, I.P. vão pedir um parecer 

jurídico sobre esta matéria e que o município acatará o que for definido nesse mesmo 

parecer.  ---------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que também seria interessante tentar 

promover a ligação de Paderne à autoestrada. Afirmou depois que a Freguesia de 

Paderne foi prejudicada porque é atravessada pela autoestrada e a pela Via do Infante, 

mas nunca foi compensada, razão pela qual esta ligação poderia ser equacionada. ---------  

O senhor presidente disse que seria uma possibilidade a equacionar, mas lembrou que 

parece não haver dinheiro para acabar o troço que ficou por acabar, pelo que será ainda 

mais difícil criar esta nova ligação. -----------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – CBA – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA E IMORTAL 

BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente, em catorze de fevereiro último, através do 

qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 

disponibilização do transporte solicitado pelo CBA – Clube de Basquete de Albufeira, 

para deslocação a Queluz, no dia quinze de fevereiro também último, e pelo Imortal 

Basket Club, para deslocações a Quarteira, no dia quinze, e a Tavira, no dia dezasseis, 

ambas de fevereiro também último, para participação em atividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo, 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente, em dezassete de fevereiro último, através 

do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 

disponibilização do transporte solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Albufeira, 

para deslocação ao Auditório Municipal de Albufeira, de vinte e seis alunos e dois 

adultos da EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita, no horário compreendido entre as catorze 

horas e as dezassete horas, e de setenta e oito alunos e quatro adultos da EBSA, com 
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saída da escola às catorze horas, no dia dezoito de fevereiro também último, para 

participação nas atividades do Programa JCE – Juventude/Cinema/Escola, 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 – ACRO AL-BUHERA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte de fevereiro último, através do 

qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 

disponibilização do transporte solicitado pela Acro Al-Buhera, para deslocação a 

Tavira, no dia vinte e dois de fevereiro também último, para participação em atividades 

desportivas, no âmbito do calendário desportivo, e, conforme o disposto no número três 

do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de 

doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ---------------   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente e 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. ---------------------------   

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor 

presidente, em vinte e um de fevereiro último, através do qual, invocando o previsto na 

alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco 

barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização do transporte 

solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocação a Almancil, no dia vinte e dois 

de fevereiro também último, para participação em atividades desportivas no âmbito do 

calendário desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para 

a realização do transporte, 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 
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barra dois mil e catorze, de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do 

artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de 

doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ---------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora 

vice-presidente. ------------------------------------------------------------------------------   

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Ricardo 

Clemente, que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o primeiro reassumido 

a presidência. ---------------------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 

pelo senhor presidente, em vinte e quatro de fevereiro último, através do qual, 

invocando o previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I 

da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, propõe 

que a Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às 

seguintes entidades, para participação em diversas atividades recreativas e 

desportivas, nos seguintes dias de março corrente: -----------------------------------------   

 Fundação António Silva Leal, para deslocações a Lisboa, nos dias seis, treze e vinte 

e seis; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Évora, no dia sete, e a Guimarães e 

Maia, com saída no dia catorze e chegada no dia quinze; ------------------------------------   

 Clube Desportivo Areias de São João, para deslocação a Braga, com saída no dia seis 

e chegada no dia oito; -------------------------------------------------------------------------   

 CBA – Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação ao Estoril, no dia oito, a 

Ferragudo e a Olhão, no dia catorze, e a Reguengos de Monsaraz, no dia quinze; ---------  

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Setúbal, Vila Nova de Milfontes e 

Olhão, no dia sete, e a Estômbar e a Faro, no dia catorze;----------------------------------  

 Guia Futebol Clube, para deslocação ao Parchal, no dia sete, a Odiáxere, no dia 

catorze, e a Olhão, no dia quinze; ------------------------------------------------------------   

 Imortal Basket Club, para deslocações a Queluz e Ferragudo, no dia sete, a Vila Real 

de Santo António e Barreiro, no dia oito, a Lisboa, com saída no dia oito e chegada no 

dia nove, a Portimão, com saída no dia treze e chegada no dia catorze, a Tavira, no dia 

catorze, e a Lisboa, no dia quinze. ------------------------------------------------------------   

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. --------------   
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, 

autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam a atletas e 

a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 

pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 

respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 

cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------------------------------   

Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 

de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 

aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

aprovados. ------------------------------------------------------------------------------------   

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-se ausentado da sala, 

assumindo a presidência a senhora vice-presidente. -------------------------------------   

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vice-presidente, em vinte e 

quatro de fevereiro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a 

disponibilização dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube para 

deslocações a Armação de Pêra e Tavira, no dia sete, a Faro, no dia catorze, e a 

Odiáxere e Bensafrim, no dia quinze, todos de março corrente, para participação em 

atividades desportivas. -----------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

informação, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 

a atletas do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 

pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 

respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 
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que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 

cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------------------------------  

Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 

de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 

aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

aprovados. -------------------------------------------------------------------------------------   

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Ricardo 

Clemente, que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente 

reassumido a presidência. -------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em treze de fevereiro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio ao Clube Desportivo 

Areias de São João, na realização de um Open de Judo, nos dias quinze e dezasseis de 

fevereiro também último, mediante a cedência do Pavilhão Desportivo da Escola Básica 

e Secundária de Albufeira, assim como os meios humanos necessários ao funcionamento 

dos mesmos, cedência de doze mesas e vinte e quatro cadeiras da DTDEC, de 

aparelhagem sonora com microfone sem fio assim como apoio técnico necessário para o 

seu funcionamento, cedência de um pódio da DDJ, apoio no transporte do material 

necessário de competição do Pavilhão Desportivo de Olhos de Água para o Pavilhão da 

EBSA através de carrinha de transporte da DTDEC e de meios humanos e técnicos 

para a organização do evento, e, conforme o disposto no número três do artigo 

trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= APOIOS – CONCELHIA DE ALBUFEIRA DO PS – PARTIDO SOCIALISTA  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em vinte de fevereiro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à concelhia de 

Albufeira do PS – Partido Socialista, na realização da sessão de tomada de posse dos 
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seus membros eleitos, no dia vinte e um de fevereiro também último, das dezanove 

horas às vinte horas e trinta minutos, mediante a cedência da Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal Lídia Jorge, assim como dos meios humanos, técnicos e 

audiovisuais necessários ao funcionamento dos mesmos, e, conforme o disposto no 

número três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para 

ratificação pela câmara municipal. -----------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores Ricardo Clemente, Lino Aguiar e a 

senhora vereadora Sara Serra. ------------------------------------------------------------  

= APOIOS – FREGUESIA DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em vinte e um de fevereiro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à Freguesia de 

Ferreiras, na realização da terceira edição do “Carnaval Trapalhão”, mediante a locação 

de meios logísticos para a sonorização do evento, no montante de mil duzentos e 

setenta e cinco euros acrescido de IVA previstos na distribuição 

SGDCMA/2020/3034, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 

quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. --   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= APOIOS – APA – ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO ALENTEJO  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em vinte e um de fevereiro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, determinou a prestação de apoio à APA – Associação 

de Patinagem do Alentejo, na realização da Prova Internacional de Patinagem, mediante 

a atribuição de um apoio financeiro no valor de seis mil euros, e, conforme o disposto no 

número três do artigo trigésimo quinto da mesma lei, remeteu aquele despacho para 

ratificação pela câmara municipal. -----------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= APOIOS – ARFIA – ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
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“Através do documento anexo, vem a ARFIA - Associação do Rancho Folclórico Infantil 

de Albufeira, solicitar apoio, à Câmara Municipal, através da cedência do Espaço 

Multiusos de Albufeira, para realização de ensaios da associação, durante o restante 

ano de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1. A ARFIA é uma associação sem fins lucrativos, com sede no concelho de Albufeira e 

tem como fins a divulgação das danças e cantares da região, bem como a promoção 

cultural, recreativa e desportiva dos seus associados;-----------------------------------   

2. O Grupo de danças e cantares da ARFIA tem vindo a aumentar e em virtude disso o 

espaço onde costumam ensaiar (o antigo Gabinete de Apoio à Juventude), já não tem 

condições para o efeito; -------------------------------------------------------------------  

3. Face ao exposto no número anterior, a ARFIA necessita de um espaço maior para 

realização os seus ensaios, que tenha capacidade de acolher todos os elementos do 

grupo; ---------------------------------------------------------------------------------------   

4. Estes ensaios são muito importantes, pois têm como objetivo preparar o grupo, para 

que este possa representar condignamente a cultura Regional Algarvia, com mais 

qualidade; ----------------------------------------------------------------------------------  

5. Existe disponibilidade da Sala A, do EMA, para realização dos ensaios da ARFIA, 

aos sábados, no período entre as 20h30 e as 23h00, com a ressalva de que essa 

cedência em nada prejudique a prioridade de que este Município goza na utilização 

daquele espaço, para o desenvolvimento de atividades promovidas pela Autarquia ou 

de outros considerados de interesse para o concelho e população em geral; -----------  

6. Da requisição do espaço não resultará qualquer obtenção de lucros ou proveitos 

monetários para a Associação, e que a utilização do mesmo será única e 

exclusivamente para a realização dos ensaios dos elementos do grupo; -----------------  

7. Os ensaios tem 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, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde; ----------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a ARFIA – Associação do Rancho 

Folclórico Infantil de Albufeira, através do seguinte: --------------------------------------  

1. Disponibilização do EMA – Espaço Multiusos de Albufeira, durante o restante ano de 

2020, para realização de ensaios dos elementos do grupo, aos sábados, no período 

das 20h30 às 23h00, com a ressalva, ao abrigo do Regulamento do EMA, de que essa 
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cedência em nada prejudique a prioridade de que este Município goza na utilização 

daquele espaço, para o desenvolvimento de atividades promovidas pela Autarquia ou 

de outros considerados de interesse para o concelho e população em geral; -----------  

2. Isenção total de pagamento de utilização do espaço, nos termos do artigo 9.º do 

Regulamento de Utilização do espaço Multiusos de Albufeira, que refere que a 

requerimento fundamentado do interessado, pode a Câmara Municipal de Albufeira 

isentar, parcial ou totalmente, o interessado do pagamento das quantias previstas no 

artigo 7.º, nomeadamente por considerar que o evento reveste de interesse para o 

desenvolvimento do Concelho e da sua população; ----------------------------------------  

3. O zelo, segurança e a preservação do Espaço durante o período de ocupação do 

mesmo deverá ficar à responsabilidade da ARFIA; --------------------------------------   

4. Em tudo deverá o requerente, cumprir o estipulado nas normas de utilização do 

espaço Multiusos de Albufeira.” ----------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

“Através do documento anexo à presente proposta vem a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Albufeira solicitar apoio para a realização de diversas procissões que terão lugar 

durante a Quaresma. --------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1) Que este tipo de apoio contribui para o convívio e animação nesta freguesia, bem 

como para o desenvolvimento social e cultural desta região e para a continuidade 

desta manifestação religiosa de grande importância em Albufeira; ---------------------  

2) Que esta iniciativa tem como objetivo promover e valorizar o nosso Património 

cultural e religioso; ------------------------------------------------------------------------  

3) Que se trata de um momento de significativa importância para Albufeira onde a 

Igreja promove e celebra durante o período da Quaresma diversas procissões e a 

Semana Maior da sua vida litúrgica - Semana Santa; ------------------------------------  

4) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município. ---------------------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  

 Atribuição de comparticipação financeira no montante de 2.500 € para suportar os 
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custos relacionados com a contratação de bandas que vão integrar a Procissão do 

Enterro do Senhor (1000 €), Procissão da Ressurreição (1.000 €) e do Coro 

“Cantante Domino” (500€) que actuará no dia 21 de março na Igreja Matriz. A 

entidade benificiária deverá apresentar ao Município de Albufeira toda a 

documentação que demostre a realização da atividade/projeto em causa através de 

documentos comprovativos da despesa emitidos sob forma legal; -----------------------  

 Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua 

atual redacção; -----------------------------------------------------------------------------  

 Disponibilização de equipamento de som e apoio técnico com recurso a trabalho 

suplementar para sonorização do sermão do “Encontro” da Procissão dos Passos que 

terá lugar no dia 15 de março no cimo das escadas da Igreja de Santa Ana; -----------  

 Contratação da Banda Filarmónica de Paderne para uma atuação ao abrigo do 

Protocolo de Colaboração para 2020, na Procissão dos Passos que terá lugar no dia 

15 de março; -------------------------------------------------------------------------------  

 Disponibilização de transporte para a Banda Filarmónica de Paderne pela DAVEGF 

com recurso a trabalho suplementar no dia 15 de março para atuação na Procissão 

dos Passos; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Apoio na gestão e corte de trânsito nas artérias onde vão decorrer as procissões, 

conforme a informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2020/10928, 

designadamente: ---------------------------------------------------------------------------  

- Via Sacra da Catequese - 14 de março; -----------------------------------------------------  

- Procissão dos Passos - 15 de março; --------------------------------------------------------  

- Via Sacra Paroquial - 4 de abril; ------------------------------------------------------------  

- Procissão dos Ramos - 5 de abril; -----------------------------------------------------------  

- Procissão do Enterro do Senhor - 10 de abril; ---------------------------------------------  

- Procissão da Ressurreição - 12 de abril” ---------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

“A Federação Portuguesa de Bilhar, convidada pela Confederação Europeia de Snooker 

pretende organizar em Albufeira, o Campeonato da Europa de Snooker nas categorias 

de absolutos, sub-17 e sub-19, a realizar em Albufeira de 07 a 22 de Março no Palácio 
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de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados. ---------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1. Trata-se de um evento a nível europeu, prevendo-se um total de 40 países 

participantes e 500 participantes, com um impacto económico notável para a região. -   

2. Este evento é considerado um dos mais prestigiosos no mundo do snooker com a 

presença de alguns dos melhores praticantes da modalidade. ---------------------------  

3. A prova contribui para projectar Albufeira como um local de excelência para a 

prática do desporto e contribui também para rentabilizar e dar a conhecer as 

infraestruturas e as excelentes condições existentes no concelho, colocando-as ao 

serviço de objetivos de desenvolvimento económico e social; ---------------------------  

4. O evento segue uma linha de aposta em atividades desportivas como forma de 

promovermos o município de Albufeira, de que são exemplo o “Crosse Internacional 

das Amendoeiras em Flor”, a etapa de Albufeira da “Volta ao Algarve em Bicicleta”, 

os jogos da “Algarve Cup”, o “TIFAA – Torneio Internacional de Futebol Adaptado”, 

a “Festa do Basquetebol”, a “Gala do Desporto”, o “1.º Triatlo de Albufeira”, as 

“Finais Nacionais do Desporto Escolar, em Iniciados”, o “Encontro Muzenza 

Algarve”, entre outros; --------------------------------------------------------------------  

5. Sendo Albufeira um concelho turístico, a necessidade de uma promoção constante 

justifica o investimento em eventos que coloquem a marca do concelho nos grandes 

palcos nacionais e internacionais; ---------------------------------------------------------  

6. Será por isso um acontecimento desportivo de referência que irá contribuir para a 

divulgação e promoção do Concelho, diversificando e alargando o mercado a outros 

segmentos e contribuindo para o enriquecimento da agenda do Município; -------------  

7. 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 atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra. ----------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara delibere aprovar o apoio ao evento nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Promover o evento, utilizando os meios de comunicação próprios ao dispor da 

autarquia; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Atribuir uma comparticipação financeira até € 25.000 (vinte e cinco mil euros) 

calculada em função dos restantes apoios públicos e privados, captados para o 

evento. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 Disponibilizar meios técnicos e humanos necessários à realização da prova.” -----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que vai ser atribuído um apoio de vinte 

e cinco mil euros a esta federação. Afirmou depois que queria aproveitar este 

facto para referir que é importante e fundamental que a câmara municipal 

continue a apoiar este tipo de eventos, ainda para mais quando se realizam na 

época baixa, altura em que a cidade precisa de fluxo de pessoas para que haja 

atividade económica. Disse seguidamente que este tipo de eventos terá sempre o 

apoio dos vereadores não permanentes e que a câmara municipal deve ser até um 

pouco mais ambiciosa e procurar preencher esta época com boas atividades e 

grandes eventos a fim de Albufeira colmatar a sazonalidade que tanto afeta a 

atividade económica do concelho. -----------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que quase todos os fins de semana há eventos e que 

ainda no passado fim-de-semana se disputou em Albufeira o Concurso Regional de 

Cocktails do Algarve. Afirmou depois que se tratou de um evento regional, mas 

que tanto o ponto em análise como o seguinte são eventos internacionais. Realçou 

seguidamente que o município vai tentando fazer os eventos que lhe são propostos 

e também os eventos que quer realizar e para os quais consegue estabelecer 

parcerias para a sua realização. Lembrou depois que a câmara municipal não pode 

organizar de per si certo tipo de eventos, uma vez que essa não é a sua missão. 

Terminou dizendo que tanto o bilhar como os clássicos são eventos bastante 

importantes e que trarão muitas pessoas ao concelho. -----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – PORTUGAL CLASSIC ASSOCIATION – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

“Através do documento anexo, vem a Portugal Classic Association propor a realização 

do evento Albufeira Classics a ter lugar nos dias 21 e 22 de março de 2020, em 

Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------   

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. A alínea U do n.º 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 

município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra. -----------------------------------------------  

2. Que o evento conta com a presença de 100 automóveis clássicos oriundos das várias 

regiões de Portugal e também de alguns países a Europa; -------------------------------   
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3. Que com o número de viaturas presentes, este será um dos maiores eventos 

realizados na Península Ibérica; -----------------------------------------------------------   

4. Que será um evento único em Portugal, quer pelo seu formato, quer pelo sua 

temática, envolvendo além de carros, os veículos clássicos militares e as motos e 

ciclomotores. -------------------------------------------------------------------------------   

5. Que o evento ainda se realiza na chamada época baixa, sendo por isso um factor 

dinamizador do turismo e do tecido empresarial da cidade; -----------------------------   

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Portugal Classic Association através 

do seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

1. Atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 48.350,00 (quarenta e 

oito mil, trezentos e cinquenta euros), para apoiar a realização do evento em causa, 

através de documentos comprovativos da despesa emitidos sob forma legal; ----------   

2. Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua 

atual redação.” -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os clássicos vão estar no concelho 

dois dias a fazer um passeio e só não passam em Paderne, pelo que defendeu que 

se devia olhar mais para esta freguesia do interior, uma vez que se trata da 

freguesia que mais dificuldades tem no concelho. Afirmou depois que com certeza 

não houve qualquer intenção de prejudicar a freguesia em causa, mas que deve 

existir o cuidado de preencher os espaços daqueles que mais precisam. Referiu 

depois que a câmara municipal tem procurado assegurar um fluxo de eventos 

constante em colaboração com outras entidades, mas defendeu que devia haver 

uma maior ambição nesta matéria. Admitiu seguidamente que esta não é uma 

responsabilidade direta da câmara municipal, mas acaba também por ser porque a 

autarquia zela por todo o concelho e deve procurar criar estas parcerias junto de 

quem faz os eventos acontecer. Referiu depois que ainda existe uma grande 

diferença de números entre a época alta e baixa, pelo que se deve continuar a 

lutar para minimizar esse fosso. Afirmou seguidamente que não consegue ficar 

contente com aquilo que há porque ainda não chega, devendo existir uma procura 

das razões para a parte privada não acompanhar a realização dos eventos e para 

tentar perceber que tipo de acontecimentos são necessários. Defendeu ainda que 
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se devem procurar eventos que façam com que as pessoas pernoitem no concelho 

uma ou duas noites. Terminou dizendo que era importante os políticos fazerem 

esta reflexão e este exercício. -------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que é sempre possível fazer muito mais, mas que 

existem limites, quer de pessoal, quer de espaços. Afirmou depois que ainda no 

dia anterior esteve de visita ao concelho a alta comissária do Pavilhão de Cabo 

Verde na Expo Dubai, uma pessoa com muita experiência na organização de 

eventos, e que se deslocou a Albufeira com o objetivo de visitar espaços para 

trazer para o município alguns eventos de carácter internacional. Referiu 

seguidamente que esta pessoa vai levar a efeito uma conferência em Albufeira 

sobre o papel da organização de eventos nas empresas e na economia local. Disse 

ainda que se trata de uma expert em organização de eventos, criatividade, 

imaginação e inovação, no verdadeiro sentido do termo. Afirmou seguidamente que 

também propôs a esta expert que tentasse trazer a Albufeira mais conferencistas 

de renome, tais como o senhor presidente da CIP, personalidade que até já estará 

assegurada e que deverá fazer uma conferência sobre liderança, motivação, 

utilização da água, etc. Informou depois que a expert visitou vários locais do 

concelho, nomeadamente os Olhos de Água, vários jardins, vários espaços, o EMA, 

o auditório, o Centro de Congressos, único destes locais que não é público e onde 

pôde assistir à montagem das mesas de snooker para o campeonato que se irá 

realizar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que falou com o senhor secretário da Junta 

de Freguesia de Paderne no passado domingo sobre o evento dos clássicos, tendo o 

autarca lhe dito que o passeio não passa por Paderne propositadamente, uma vez 

que se vai realizar nesta localidade o encontro de clássicos em junho próximo, pelo 

que a passagem deste passeio poderia desvirtuar completamente a organização que 

a Junta de Freguesia de Paderne vai levar a efeito em breve. -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se tratam de eventos diferentes, 

uma vez que o encontro que a junta de freguesia realiza não tem a dimensão deste 

passeio, embora naturalmente admita outro tipo de entendimento. Afirmou depois 

que não está a tecer críticas, mas sim a dizer que aquilo que tem sido feito é 

bom, sendo no entanto necessário fazer mais. Referiu seguidamente que o senhor 

presidente se encontra no executivo há vários anos e que o fosso entre o inverno e 

o verão é visível aos olhos de todos, sendo necessário colmatar esta situação. 

Defendeu depois que o papel da câmara municipal é também o de tentar resolver 
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estes problemas e que estas questões só se resolvem criando situações apetecíveis 

para quem visita o concelho. Lembrou ainda que na última reunião da câmara 

municipal teve a oportunidade de dizer que o evento From London to Hollywood foi 

extraordinário. Referiu seguidamente que faz o seu papel enquanto vereador não 

permanente e na oposição, alertando para estas situações que se vivem 

diariamente. Concluiu dizendo que toda a gente compreende que o concelho 

necessita dessas atividades na época baixa, sendo necessário fazer uma avaliação 

sobre o tipo de atividades que são mais essenciais para o concelho neste âmbito. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – APEORALIDADE – ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E ESTUDO DA 

ORALIDADE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do livro “Cancioneiro 

Tradicional Português – Quadras hoje recolhidas de um povo que persiste em cantar”, 

da APEORALIDADE – Associação de Pesquisa e Estudo da Oralidade, da autoria de 

José Ruivinho Brazão, especificamente: -----------------------------------------------------  

. Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 20 de março de 

2020, a partir das 17H30; --------------------------------------------------------------------  

. Divulgação dos eventos via informação por e-mail, notas de imprensa e site da 

Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a apresentação de obras literárias; ------------------------------------  

b) Que a apresentação se enquadra na missão da Biblioteca Municipal; --------------------  

c) Que a apresentação contribuirá para o aumento da oferta cultural do concelho; ------    

d) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis no dia solicitado; ---------  

e) Que não há qualquer custo para a Autarquia, para a realização desta atividade; -------   

f) 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 natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; ----   

g) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. -----------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Apresentação do livro 
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“Cancioneiro Tradicional Português – Quadras hoje recolhidas de um povo que persiste 

em cantar”, da APEORALIDADE – Associação de Pesquisa e Estudo da Oralidade, da 

autoria de José Ruivinho Brazão, nos seguintes termos: ------------------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 20 de março de 

2020, a partir das 17H30; -----------------------------------------------------------------  

 Divulgação do evento através de informação por e-mail, nota de Imprensa e site da 

Autarquia.” ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ABRE É PARA TI! HISTÓRIAS DE 

AMOR E DE ENTREAJUDA PARA GENTE PEQUENA E GENTE GRAÚDA”  

- ALUNOS DO 4.º ANO DO ENSINO BÁSICO  

DA ESCOLA EB1 JI VALE PEDRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do livro “Abre é para ti! 

Histórias de amor e entreajuda para gente pequena e gente graúda”, da autoria dos 

alunos do 4.º ano do ensino básico da Escola EB1 JI Vale Pedras, especificamente: -------  

. Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 4 de abril de 

2020, a partir das 10H30; --------------------------------------------------------------------  

. Divulgação dos eventos via informação por e-mail, notas de imprensa e site da 

Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a apresentação de obras literárias; ------------------------------------  

b) Que o livro foi escrito por alunos do concelho de Albufeira e cujo objetivo é o apoio 

a uma causa social (apoio aos sem abrigo); ------------------------------------------------  

c) Que a apresentação se enquadra na missão da Biblioteca Municipal; --------------------  

d) Que a apresentação contribuirá para o aumento da oferta cultural do concelho; ------    

e) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis no dia solicitado; ---------  

f) Que não há qualquer custo para a Autarquia, para a realização desta atividade; -------   

g) 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 natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; ----   
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h) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. -----------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Apresentação do livro ““Abre é 

para ti! Histórias de amor e entreajuda para gente pequena e gente graúda”, da autoria 

dos alunos do 4.º ano do ensino básico da Escola EB1 JI Vale Pedras, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 4 de abril de 

2020, a partir das 10H30;-----------------------------------------------------------------  

 Divulgação do evento através de informação por e-mail, nota de Imprensa e site da 

Autarquia.” ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – SOCIEDADE MUSICAL E RECREIO POPULAR DE PADERNE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Através de documentação que se anexa à presente proposta a Sociedade Musical e 

Recreio Popular de Paderne solicita a cedência do Auditório Municipal de Albufeira, 

para o dia 11 de outubro do corrente ano, no período compreendido entre 8:00H às 

20:30H, tendo em vista a realização de um concerto integrado no Festival de Bandas 

Civis organizado pela entidade referida. -----------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa, recreativa e turística; ----------------------  

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

do concelho e da região; -------------------------------------------------------------------  

c) Que a entidade requerente é uma associação sem fins lucrativos; ----------------------  

d) Que o evento não será sujeito a receita de bilheteira, conforme informação 

transmitida aos serviços; ------------------------------------------------------------------  

e) Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 

2.º do Regulamento de Utilização do Auditório Municipal “O Município reserva-se o 

direito de ceder o A.M.A. gratuitamente, a terceiros para a realização de 

atividades, que considere de interesse público, sem receita de bilheteira, 

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 
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beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”. ------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara delibere autorizar a cedência do Auditório Municipal de 

Albufeira no dia e horário solicitado e nos seguintes termos: ------------------------------  

a) Cedência do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no disposto no 

ponto 21.5.1 do Anexo I – Taxas, do Regulamento de Utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; ----------------------------  

d) 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 diretiva; ----------------------------------------------------------  

e) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município. -----------------------------------------------  

f) Cumprimento dos horários previstos.” ----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – A FESTA DA MÚSICA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Através de documentação anexa a entidade acima identificada solicita a cedência do 

Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, 

no dia 30 de maio, para levar a efeito a Audição Final da Escola de Música, com alunos e 

encarregados de educação, no período compreendido entre as 9H30 e as 18H30. O 

espetáculo está sujeito a receita de bilheteira: € 1 por pessoa. ----------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

b) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

c) Que o evento sujeito a receita de bilheteira, tem enquadramento ao abrigo do 

disposto no ponto 21.5.1 do Anexo I – Taxas, do Regulamento de Utilização do 

Auditório Municipal de Albufeira, ou seja, ao pagamento de 10% da receita de 

bilheteira. ----------------------------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
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Que a Digníssima Câmara delibere autorizar a cedência do Auditório Municipal de 

Albufeira no dia e horário solicitado e nos seguintes termos: ------------------------------  

a) Cedência do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no disposto no 

ponto 21.5.1 do Anexo I – Taxas, do Regulamento de Utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; ----------------------------  

d) 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 diretiva; ----------------------------------------------------------  

e) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município. -----------------------------------------------  

f) Cumprimento dos horários previstos.” ----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – FUETE – ASSOCIAÇÃO DE DANÇA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Através de documentação que se anexa à presente proposta vem a FUETE – 

Associação de Dança de Albufeira, solicitar apoio a esta edilidade para a realização dos 

espetáculos a levar a efeito no âmbito do Plano de Atividades 2020, através da 

cedência do Auditório Municipal de Albufeira, nas seguintes datas: 12 de julho, 05 de 

outubro e 14 de dezembro. -------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstanciam como eixos estratégicos para o desenvolvimento turístico e 

cultural do concelho e da região; ----------------------------------------------------------  

c) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e o empenho 

em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 

do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

d) Que o apoio à realização de eventos desta natureza permite ao Município, 

enriquecer o panorama turístico/cultural do concelho, para todos os que nele 
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residem ou o visitam; ----------------------------------------------------------------------  

e) Que a entidade requerente é uma associação sem fins lucrativos, da área do 

concelho, que tem como objeto a promoção e o ensino da dança, o desenvolvimento 

artístico e cultural, entre outros; ---------------------------------------------------------  

f) Que o apoio do município à realização de eventos desta natureza garante e viabiliza 

a prossecução da missão e objetivos das associações concelhias; -----------------------  

g) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias e horários solicitados; --------------  

h) Que o pedido de cedência tem enquadramento no disposto no ponto 1 do art.º 2.º do 

regulamento anteriormente aludido “O Município de Albufeira reserva-se o direito 

de ceder o AMA, gratuitamente, a terceiros para a realização de actividades que 

considere de interesse público, sem receita de bilheteira, nomeadamente, quando 

promovidas por escolas do concelho, instituições de beneficência e associações sem 

fins lucrativos da área do concelho”. ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

de Albufeira à FUETE – Associação de Dança de Albufeira, nos dias e horários 

solicitados, nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------  

a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no 

disposto no n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento de Utilização do A.M.A; ------------------  

b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; ----------------------------  

d) 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 essa diretiva; ----------------------------------------------------------  

e) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; -----------------------------------------------  

f) Cumprimento dos horários previstos.” ----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – AGRUPAMENTOS ESCOLARES - MELHORAMENTO DO PARQUE 

INFORMÁTICO DAS ESCOLAS DO CONCELHO – PROPOSTA = 

Subscrita pelos senhores vereadores não permanentes foi apresentada uma proposta 

do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------   

 “Considerando que os agrupamentos escolares têm vindo a sentir dificuldades em 
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substituir os equipamentos informáticos já obsoletos, das escolas de 2.º e 3.º ciclo, 

bem como das escolas secundárias; -------------------------------------------------------  

 Considerando que o atual parque dificulta o trabalho docente e que os equipamentos 

informáticos obsoletos, têm prejudicado gravemente a prestação dos serviços 

pedagógico e administrativos, com repercussões em toda a comunidade educativa e 

que acrescem problemas com projetores e substituição de lâmpadas; ------------------  

 Considerando que em 2021 as competências da educação transitarão, 

obrigatoriamente, para a autarquia na sequência da legislação em vigor (dec-lei 

21/2019), incluindo as duas escolas secundárias do concelho. ---------------------------  

 Considerando que é fundamental preparar esta transferência, dotando já, as escolas 

de redes estáveis e parque informático renovado; ---------------------------------------  

 Considerando que a autarquia tem atualmente a competência do apetrechamento das 

escolas decorrente da Clausula 4.ª, n.º 2 e n.º 3 do contrato de execução (contrato 

170/2009) assinado com o Ministério da Educação; -------------------------------------  

 Considerando que estas salas servem diretamente 3500 alunos, e indiretamente 

mais de 3000 alunos de uma forma mais pontual; ----------------------------------------  

 Foram ouvidos os serviços responsáveis pela informática, que deram parecer 

positivo ao pedido, considerando ser moroso um levantamento exaustivo das 

necessidades do parque atualmente. ------------------------------------------------------  

Propomos: --------------------------------------------------------------------------------------  

-Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a transferência de uma verba de 

60.000 euros (sessenta mil euros) para cada um dos três agrupamentos escolares do 

concelho, no sentido de acelerar o processo de renovação do parque informático 

incluindo projectores das salas, processo já iniciado no ano anterior, num investimento 

global de 180.000 euros. ----------------------------------------------------------------------  

-Que essa verba seja transferida para os agrupamentos com a brevidade possível, após 

cabimento da despesa, na proporção de 80% em despesas de capital e 20% em 

despesas correntes.” --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente sugeriu a retirada desta proposta, até porque existem duas 

questões diferentes, por um lado a aquisição de novo equipamento informático, tais 

como computadores e impressoras, e por outro lado a questão das reparações que 

seja necessário fazer nas próprias escolas. Afirmou depois que o município já tinha 

a responsabilidade de aquisição de equipamentos, quer mobiliário, quer equipamento 

didático, para os jardins-de-infância e para as escolas do primeiro ciclo, tendo 

ainda a responsabilidade de adquirir este material para o segundo e terceiro ciclo 
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há alguns anos. Explicou depois que no dia seguinte se irá realizar uma reunião 

com os agrupamentos escolares, reunião essa que já foi convocada há cerca de 

três semanas, no sentido de elencar um conjunto de pequenas reparações, quer 

dos edifícios, quer do mobiliário, quer ainda do equipamento informático. Referiu 

ainda que se pretende encontrar um valor a transferir para as escolas, para que 

os estabelecimentos resolvam estas reparações de uma forma mais ágil, até 

porque o município começa a não ter técnicos para assegurar estas reparações, 

quer se trate de uma persiana, quer se trata de um autoclismo, isto porque o 

município não tem carpinteiros ou canalizadores para realizar estas tarefas, uma 

vez que os concursos para estas categorias ficam desertos. Afirmou seguidamente 

que a Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa está a 

fazer um levantamento do que as escolas necessitam em termos de meios 

informáticos, para depois se tratar da sua aquisição. Concluiu sugerindo que pelas 

razões expostas a proposta fosse retirada. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que as reparações nada têm a ver com a 

aquisição de material, dado que o parque informático não tem reparação. Explicou 

depois que o problema da obsolescência do material informático advém da sua 

idade, tendo que ser renovado inevitavelmente, o que se resolve com a compra de 

novo material, o que nada tem a ver com pequenas reparações que os edifícios 

escolares necessitam.  -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse saber isso. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que os vereadores não permanentes têm a 

obrigação de chamar à atenção para este facto.-----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não se trata de uma questão 

política ou pessoal, mas tão só de uma necessidade que as escolas têm. Afirmou 

depois que teve o cuidado de verificar a situação das escolas e constatou que esta 

necessidade existe. Referiu seguidamente que esta é uma responsabilidade da 

câmara municipal e que o senhor presidente tem conhecimento desta fragilidade, 

pelo que esta necessidade já devia ter sido preenchida e resolvida, mas não foi, 

sendo esta a razão pela qual os vereadores não permanentes apresentam a 

proposta em análise. Afirmou depois que a questão das pequenas reparações nas 

escolas é uma outra questão que está mais relacionada com os espaços verdes e 

com os edifícios escolares. Lembrou depois que esta câmara municipal atribui 

muitos apoios a diversas entidades, pelo que não compreende porque não dá 

prioridade às escolas nesse sentido, ou seja, deve também zelar por elas, o que é 
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uma obrigação da autarquia. Disse ainda que os vereadores não permanentes 

mantêm a proposta porque se trata de uma necessidade do concelho. Referiu 

depois que haverá agrupamentos escolares que serão mais simpatizantes de outras 

forças políticas, que não o Partido Socialista, mas esta proposta nada tem a ver 

com alguma questão política, tratando-se antes de uma necessidade. Lembrou 

ainda que o senhor presidente tem o pelouro da educação, pelo que sabe que esta 

necessidade existe. Disse ainda que se poderiam discutir alguns ajustamentos à 

proposta, mas que não acha correto retirar a mesma. ----------------------------------           

A senhora vereadora Sara Serra disse que quando esteve na avenida do Ténis 

deparou-se com uma situação caricata há cerca de cinco anos atrás, uma vez que 

existia um quadro virtual, um instrumento de trabalho extraordinário para qualquer 

professor, mas o software do computador da escola não acompanhava o quadro 

virtual, dado que se tratava de um equipamento antigo, razão pela qual tinha que 

levar o seu computador pessoal para conseguir trabalhar com o quadro virtual. 

Garantiu depois que não se trata de uma questão política, mas sim da antiguidade 

e desadequação do parque informático das escolas do concelho para as 

necessidades atuais. Referiu ainda que antigamente os alunos não sabiam mexer 

num computador, não sabiam consultar e não sabiam fazer um PowerPoint, uma vez 

que nem toda a gente tinha acesso a um computador dentro de casa, mas hoje em 

dia, quando não se tem um computador tem-se um smartphone, o que quer dizer 

que as escolas não estão a acompanhar a evolução dos alunos relativamente à 

evolução tecnológica. Explicou depois que a proposta dos vereadores não 

permanentes vai no sentido de se atualizarem as escolas para o bom desempenho 

dos docentes e para o bom trabalho dos alunos também. -------------------------------   

O senhor vereador Lino Aguiar disse que a prioridade da câmara municipal é apoiar 

tudo, mas quando chega às escolas esse apoio é adiado. --------------------------------  

O senhor presidente disse que esta afirmação é injusta. -------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que é uma injustiça não se apoiarem as 

escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

foram eleitos pelo Partido Socialista, mas não estão aqui a disputar o que quer 

que seja, estando sim a tentar fazer o melhor pelo Concelho de Albufeira, sendo 

essa a única razão da proposta apresentada. Lembrou ainda que quem vai ficar 

com o mérito da proposta é o senhor presidente, uma vez que será o senhor 

presidente a tratar do assunto. Referiu seguidamente que esta proposta só vai 
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beneficiar o parque escolar. Afirmou depois que esta câmara municipal atribui 

muito dinheiro a várias entidades, pelo que perguntou porque não poderia dar este 

contributo às escolas que precisam urgentemente deste apoio. Disse também que 

são muitos os docentes que têm que levar o seu computador de casa para resolver 

o problema, não tendo esta câmara municipal a necessidade de chegar a esse 

ponto e de passar essa imagem. ------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se alguma vez houve algum 

investimento real a nível tecnológico nas escolas por parte do município, desde que 

as escolas estão na alçada do município. --------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que os serviços têm estado a fazer um levantamento 

sobre todas as questões de informática. Lembrou depois que o concelho de 

Albufeira foi dos primeiros do país que teve quadros interativos e computadores 

portáteis nas salas de aula dos jardins-de-infância e do primeiro ciclo, numa 

altura em que o município só tinha responsabilidades nesse nível de ensino, pelo 

que é muito injusto que venham agora dizer que a educação não é uma prioridade. 

Defendeu seguidamente que a educação é uma prioridade, sempre foi uma 

prioridade e sempre será uma prioridade. Explicou depois que o facto de uma 

quadro interativo não estar devidamente conectado com o computador da sala de 

aula se tratou com certeza de um problema que não foi devidamente resolvido 

pelos serviços do município, ou até da própria escola, sendo esta uma situação que 

não deve acontecer. Referiu ainda que os equipamentos são para ser adquiridos e 

colocados nas escolas para serem utilizados. Disse depois que no início do ano se 

reuniu com os senhores diretores dos agrupamentos escolares para que estes 

dirigentes lhe dissessem qual o software educativo que necessitariam para os seus 

estabelecimentos. Lembrou ainda que não é só o hardware que é importante, dado 

que o software educativo é extremamente importante. Afirmou seguidamente que 

os serviços do município são perfeitamente capazes de fazer uma avaliação global 

sobre as necessidades de cada agrupamento na área da informática. Disse ainda 

que depois deste levantamento estar feito se irá discutir qual a melhor solução 

para cada caso, sendo também verdade que se ganha muito em termos de escala 

se for o município a adquirir todos os equipamentos que as escolas necessitem. 

Referiu seguidamente que embora os edifícios escolares sejam municipais, deve ser 

sempre o coordenador da escola ou a respetiva direção a definir o que o 

estabelecimento necessita, numa relação que se quer de diálogo, conversação e 

parceria para com a autarquia. -------------------------------------------------------------   
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O senhor vereador Lino Aguiar perguntou como se tinha chegado ao valor 

constante na proposta. ----------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente respondeu que não sabia. -------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que o valor foi com certeza estudado e não 

caiu do céu, pelo que lhe parece que o trabalho realizado pelas escolas e pelos 

vereadores não permanentes está a ser desvalorizado. Defendeu depois que não 

lhe parece que os serviços técnicos do município é que saibam melhor que qualquer 

outra pessoa o valor real do investimento que tem que ser feito, o que equivale 

também a dizer que as pessoas que propuseram e as pessoas que lá foram e que 

avaliaram a situação não têm competência para fazer isso.-----------------------------  

O senhor presidente disse que os serviços técnicos do município têm competência 

para fazer este levantamento. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que o estudo que foi feito não está a ser 

credível. ---------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual é o valor para preencher esta 

necessidade. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu não saber. ------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor presidente se devia ter 

preparado para a presente reunião e devia ter trazido este valor. --------------------  

O senhor presidente explicou que o levantamento que os serviços estão a fazer 

ainda não está terminado. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se algum membro da câmara 

municipal está em condições de dizer que o valor apresentado na proposta está ou 

não correto. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ninguém sabe porque a avaliação 

ainda não foi feita, embora o senhor presidente tivesse a obrigação de saber o 

valor, dado ter pelouro da educação. Referiu depois que veio para esta reunião 

preparado para dialogar e discutir este ponto, mas o senhor presidente entrou mal 

na discussão. ----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente perguntou como é que os senhores vereadores não 

permanentes fizeram o levantamento, uma vez que acha estranho o valor ser igual 

para os três agrupamentos escolares. Perguntou ainda se não seria mais sensato 

esperar o resultado da reunião com os agrupamentos, até para perceber qual o 

valor suficiente par acautelar todas as necessidades de cada agrupamento. 
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Afirmou seguidamente que depois se poderia apresentar uma proposta melhor 

fundamentada para apoiar os agrupamentos escolares, independentemente de quem 

a subscrevesse. -------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra disse achar muito bem que estes levantamentos 

sejam feitos pelos senhores diretores dos agrupamentos escolares, mas que por 

vezes há um pouco a ideia que não se deve colocar material demasiadamente bom 

na mão dos alunos porque podem estragá-lo. Afirmou depois que assim os alunos 

são sempre lesados. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou quem é que disse uma coisa dessas. -------------------  

A senhora vereadora Sara Serra respondeu que se trata da sua opinião, uma vez 

que infelizmente a regra geral é esta, até em casa de cada um. Afirmou depois 

que já esteve na Escola da Guia, na Escola do Ténis, na Escola Martim Fernandes, 

bem como em escolas de Loulé, e o que se vê são bons equipamentos nos serviços 

administrativos e nos equipamentos que se destinam aos docentes, mas que os 

equipamentos para as crianças trabalharem são mais fracos e antigos. Referiu 

seguidamente que esta questão ultrapassa o senhor presidente, uma vez que se 

trata de um assunto da gestão de cada diretor. Defendeu depois que o 

levantamento deve ser rigoroso e deve também ter esta realidade presente. --------    

O senhor presidente concordou e disse que o parque informático das escolas tem 

que ser todo renovado, tem que existir um processo integrado de renovação. 

Lembrou ainda que o software pedagógico tem que ser aceite pelos professores e 

pelas direções das escolas, não sendo de bom-tom adquirir equipamentos vários e 

material didático para depois não serem utilizados. Referiu seguidamente que 

nunca disse que os alunos estragavam o material informático que lhes está afeto. 

Defendeu depois que o município só não responde mais rapidamente às 

necessidades das escolas por falta de pessoal. Afirmou seguidamente que é 

importantíssimo que as pequenas reparações passem para a responsabilidade das 

escolas, uma vez que o município não dispõe de pessoal para assegurar estas 

tarefas e os procedimentos concursais demoram muito tempo. -------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que o estudo em causa tem que ser feito, 

mas que se podia agora viabilizar este montante para as escolas, fazendo depois 

um acerto de contas. Afirmou depois que o valor podia ser acertado quando se 

fizesse o protocolo de colaboração com as escolas, uma vez que os 

estabelecimentos precisam deste material já e não no final do ano. Apelou 

seguidamente para que não se prejudicassem as escolas neste momento. -------------  
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A senhora vice-presidente disse que a câmara municipal até poderia dar o dinheiro 

às escolas, mas que seria mais fácil cada agrupamento elencar as suas 

necessidades. ---------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Lino Aguiar disse que o equipamento a adquirir pelas escolas 

tem que estar devidamente protocolado, uma vez que tem que ir ao acordo quadro, 

ou seja, as escolas nunca poderão comprar nada que não esteja devidamente 

protocolado pelas instâncias superiores para a aquisição das escolas. Afirmou 

seguidamente que as escolas precisam neste momento de reforçar o parque 

informático, não só a nível de software, mas sobretudo de hardware, sendo 

necessário dar-se aqui um passo importante para esta aquisição, podendo depois 

ser feito um acerto de contas como propôs. ----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta aquisição será feita, não havendo necessidade 

de qualquer acerto de contas. --------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que a câmara municipal deu recentemente um 

apoio ao jardim-de-infância da Cooperativa de Consumo e Associação dos 

Trabalhadores da Autarquia, tendo a cooperativa elencado o material que 

necessitava, bem como a quantia total necessária para aquisição do mesmo. 

Defendeu depois que assim é que estes processos devem ser feitos, até para 

serem mais transparentes. ------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente garantiu que o apoio ia ser dado às escolas no mais curto 

espaço de tempo possível, depois do referido levantamento exaustivo ter sido 

feito. Afirmou depois que o levantamento deve estar feito até ao final do 

presente mês para depois se iniciarem os respetivos processos de aquisição, nada 

havendo de político neste processo. Explicou depois que nada lhe diz que os 

agrupamentos precisem de equipamento no valor que está a ser proposto, podendo 

até precisar de um valor superior, mas também pode acontecer que um outro 

agrupamento necessite de um valor inferior, pelo que não acha correto que se 

divida o valor de cento e oitenta mil euros por três. Referiu seguidamente que a 

intenção é válida, mas que os valores poderão não estar corretos. --------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar propôs que o valor fosse dividido proporcionalmente 

pelos três agrupamentos escolares. --------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que não é possível fazer uma divisão correta 

enquanto não for feito um levantamento das necessidades. -----------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que qualquer protocolo no âmbito escolar tem 

em conta o número de alunos e que ninguém se vai furtar a esse rácio. --------------  
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O senhor presidente disse que não é assim que as coisas são feitas. ------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que existem outros parâmetros considerados, 

mas que o número de alunos é o parâmetro mais importante a considerar na 

distribuição, sendo assim que funciona em todo o lado, nomeadamente na 

distribuição dos assistentes operacionais e dos apoios por parte do Ministério da 

Educação. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não é só o número de alunos que conta para a 

distribuição dos assistentes operacionais. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar concordou, mas defendeu que o parâmetro mais 

importante é o do número de alunos. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse estar sempre aberto à discussão e ao 

diálogo, pelo que acha que não é esta a forma de tratar as coisas, uma vez que 

ninguém está contra o que quer que seja, tratando-se apenas de querer beneficiar 

o parque escolar. Afirmou depois que aceita a crítica, mas que também sabe que 

os valores em causa provavelmente estão por baixo, dado que a necessidade é 

muita. Referiu ainda que parece que agora é que o senhor presidente acordou, 

embora esta necessidade já exista há anos, até parecendo que foi necessário que 

os vereadores não permanentes eleitos pelo Partido Socialista apresentassem uma 

proposta. Reiterou seguidamente que se encontra disponível para dialogar. -----------  

O senhor presidente disse que também está disponível para dialogar, desde que 

haja justiça. ----------------------------------------------------------------------------------      

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que muitas vezes esta câmara municipal 

celebra protocolos de forma cega, ou seja, os protocolos destinam-se inicialmente 

a um efeito, mas depois acabam por não corresponder totalmente aos desígnios 

iniciais. Afirmou depois que não entende porque é que se está a fazer uma grande 

questão com os valores propostos, até porque é relativamente fácil fazer um 

cálculo por alto das necessidades de cada agrupamento em termos de informática. 

Referiu ainda que basta fazer um rácio aluno versus parque informático. Defendeu 

depois que este levantamento também já devia ter sido feito, uma vez que se 

trata de um ato responsável da parte do exercício do poder, mas infelizmente o 

senhor presidente não traz qualquer valor que possa ser discutido pela câmara 

municipal. Lembrou seguidamente que o senhor presidente tem o pelouro da 

educação há quase vinte anos, tendo inclusivamente o mérito de ter trazido para 

Albufeira os quadros interativos. Afirmou depois que tudo é efémero e que há 

agora a necessidade de criar novas dinâmicas para satisfazer as atuais 
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necessidades das escolas em termos de parque informático. Referiu ainda que no 

mínimo devia ser estabelecido um prazo para a resolução desta questão, porque, 

de outra forma, a proposta terá mesmo que ser votada. -------------------------------  

O senhor presidente disse que esta situação será resolvida com certeza. ------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que precisava de saber quando é que 

haveria uma resolução para esta questão. -------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a questão será resolvida até ao final do presente 

mês. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que o orçamento do município que foi 

aprovado tem uma rubrica com uma dotação suficiente para resolver este 

problema. Afirmou depois que falou com a chefe da Divisão de Atendimento, 

Informática e Modernização Administrativa que lhe disse que este levantamento 

está em curso e que o material informático para as escolas vai mesmo ser 

adquirido. Lembrou seguidamente que todos os membros da câmara municipal 

sabem que é fundamental que as escolas estejam bem equipadas a nível 

informático. Referiu ainda que os vereadores não permanentes também devem ter 

a consciência de perceber que não é muito correto apresentar uma proposta com 

um valor igual para os três agrupamentos escolares. ------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes não 

estão no poder e não têm hipótese de pagar a uma empresa para fazer um estudo 

mais aprofundado. Explicou depois que ainda assim falaram com as pessoas 

responsáveis pelas áreas e foi por isso que chegaram ao valor apresentado. 

Perguntou seguidamente se seria possível um dos vereadores não permanentes 

estar presente na reunião que se vai realizar com os diretores dos agrupamentos 

escolares. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que se trata de uma 

reunião de trabalho. Afirmou depois que poderia marcar uma outra reunião para 

este efeito, mas que a participação pretendida não seria possível na reunião que 

se irá realizar no dia seguinte. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

também são vereadores da câmara municipal e que por isso não compreende esta 

decisão do senhor presidente. --------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se trata de uma reunião de trabalho de gestão e 

que não se podem inverter as responsabilidades de cada um. Explicou depois que 

esta reunião vem na sequência de uma reunião anteriormente realizada para tratar 
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de vários assuntos, entre os quais a questão do parque informático. Reiterou 

seguidamente que se poderia marcar uma outra reunião em que os senhores 

vereadores não permanentes poderiam estar presentes. ---------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes não 

retiravam a proposta, pelo que a mesma deveria ir a votação. -------------------------   

Foi deliberado, por maioria, reprovar a proposta. ----------------------------------------  

Votação: votaram no sentido de aprovação da proposta os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Lino Aguiar e a senhora vereadora Sara Serra; votaram contra 

o senhor presidente, a senhora vice-presidente, o senhor vereador Rogério Neto e 

a senhora vereadora Cláudia Guedelha. ----------------------------------------------------  

= APOIOS – MULTICOMPETÊNCIAS, LIMITADA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“A Multicompetências, Lda. veio solicitar a este Município, a disponibilização de uma 

sala de formação com capacidade para acolher entre 20 a 30 pessoas, com cadeiras, 

uma mesa e local para projeção, para ministrarem uma ação de formação para 

“Manobrador de Máquinas”, nos próximos dias 21 e 28 de março, das 09h00 às 18h00. ---  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1. A sala de reuniões do rés-do-chão do edifício sede da CMA se encontra disponível 

nos dias e horários pretendidos; ----------------------------------------------------------  

2. Trata-se de uma ação de formação que irá consistir numa oportunidade para o(a)s 

munícipes que trabalham com diferentes tipos de máquinas, e pretendam frequentar 

formação nessa área, para adquirirem conhecimentos específicos para a utilização 

adequada de equipamentos de trabalho automotores, os quais só podem ser 

conduzidos por pessoas devidamente habilitadas; ----------------------------------------  

3. Como contrapartida pela cedência da sala, a Multicompetências, Lda. compromete-se 

a formar e certificar três trabalhadores deste Município, a título gratuito; ----------  

4. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; -------------------------------------  

5. A situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência da sala de reuniões do 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

3 de março de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

edifício sede da CMA, nos termos supramencionados.”--------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – RNPC - CASA PRONTA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo presidente da câmara, em catorze de fevereiro último, 

através do qual determinou informar a requerente RNPC - Casa Pronta de que esta 

edilidade não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano sito na 

Rua 5 de Outubro, número 80, freguesia de Paderne e concelho de Albufeira, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Albufeira, sob o número 2510, inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo número 1461, e, conforme o disposto no número 

três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da lei setenta e cinco barra dois mil e treze 

de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela Câmara Municipal.   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – CASA PRONTA – CRPALBUFEIRA 

 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo presidente da câmara, em treze de fevereiro último, através 

do qual determinou informar a requerente Casa Pronta - CRPALBUFEIRA de que esta 

edilidade não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano sito em 

Salgados ou Vale Rabelho, lote 9, freguesia da Guia e concelho de Albufeira, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Albufeira, sob o número 4113/Guia, inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo número 5433, onde se integra a fração autónoma 

designada pelas letras “AU”, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 

quinto do Anexo I da lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 

remeteu aquele despacho para ratificação pela Câmara Municipal. -------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= DIREITOS DE PREFERÊNCIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

“Foi, pelas entidades abaixo descriminadas, solicitado a esta Edilidade que se pronuncie 

se pretende exercer o direito de preferência sobre imoveis. ------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) Que é competência indelegável da Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens 

imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, de acordo com o disposto na alínea g) do 

n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------  
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b) Que os imoveis sobre os quais se pretende exercerem o direito de preferência 

estão bem situados geograficamente; ----------------------------------------------------  

c) São servidos por parque de estacionamento privativo;-----------------------------------  

d) Os preços de venda são muito inferiores aos valores patrimoniais; ---------------------  

e) Não se encontra na cidade oferta idêntica, que possa servir os interesses do 

Município em conseguir instalações adequadas para os seus serviços, porquanto se 

trata de um conjunto de frações, que na sua totalidade (mais de 3500m2) podem 

servir para instalação de vários serviços públicos; ---------------------------------------  

f) As informações da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial e da Divisão 

Financeira; ---------------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  

 Que a digníssima Câmara Municipal delibere exercer o direito de preferência sobre 

os prédios que abaixo se transcrevem. ---------------------------------------------------  

ENTIDADE: FINURBA TECNICA FINANCEIRA, LDA. – Distribuição n.º 

SGDCMA/2020/7190 -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 29, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AG, pelo valor de 15.600,00 €. -------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7181--------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 15, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção Q, pelo valor de 7.200,00 €. ---------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7125 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 46, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção BA, pelo valor de 8.200,00 €. --------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7131--------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 47, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
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Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção BB, pelo valor de 8.200,00 €. --------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7138 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 56, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção BL, pelo valor de 15.800,00 €. -------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7143 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 84, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção CQ, pelo valor de 66.000,00 €. ------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7147 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 90, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção CX, pelo valor de 61.500,00 €. -------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7158 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 91, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção CZ, pelo valor de 26.200,00 €.-------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7168 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 92, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção DA, pelo valor de 61.500,00 €.-------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7184 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 
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Vila Magna loja 93, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção DB, pelo valor de 120.000,00 €. -----------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7074 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 37, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AP, pelo valor de 6.600,00 €. --------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7066 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 32, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AJ, pelo valor de 8.700,00 €. --------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7068 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 34, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AM, pelo valor de 5.800,00 €. -------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7072 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 36, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AO, pelo valor de 6.300,00 €. --------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7119--------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 39, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AR, pelo valor de 115.500,00 €. ------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7063 -------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 27, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AE, pelo valor de 8.100,00 €. --------------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7058 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 26, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AD, pelo valor de 179.000,00 €. -----------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7055 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna loja 24, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na 

matriz predial com o n.º 8-Fracção AB, pelo valor de 190.500,00 €. -----------------------  

ENTIDADE: VILA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 

Distribuição n.º SGDCMA/2020/7052 -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Vasco Santana – Edifício 

Vila Magna, Montechoro, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob 

o n.º 10707 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e inscrito na matriz predial com 

o n.º 8-Fracção A, pelo valor de 856.900,00 €. ----------------------------------------------  

O valor total da aquisição é: 1.767.600,00€ (um milhão setecentos e sessenta e sete mil 

e seiscentos euros).” --------------------------------------------------------------------------  

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 

Financeira, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------   

“Não se encontra previsto no Orçamento 2020 e nas GOP 2020-2023 projº especifico 

para a presente despesa. Pelo que sugiro que seja inserido numa próxima revisão ao 

orçamento a inscrição de projº específico para o efeito.” ----------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual o objetivo da aquisição destas 

lojas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que um dos espaços pode ser para instalar uma Loja do 

Cidadão, bem como para instalar sedes de algumas associações. -----------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que assim não há um objetivo definido. -  

O senhor presidente disse que acabou de enumerar dois objetivos. --------------------  
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A senhora vereadora Sara Serra disse que o senhor presidente afirmou que “pode 

ser” e lembrou que o critério para as escolas era saber especificamente quais as 

necessidades das mesmas para depois poder atribuir o dinheiro, no entanto agora 

a câmara municipal pretende comprar lojas para “pode ser”. ---------------------------  

O senhor presidente disse que não se pretendia adquirir unicamente lojas e 

lembrou que também será adquirido um auditório, bem como um estacionamento. ----  

O senhor vereador Lino Aguiar perguntou como tinha sido feito o levantamento de 

necessidades neste caso concreto. ---------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que se tratou de uma oportunidade.-------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

iriam votar contra esta oportunidade por acharem que não existe justificação 

aparente para esta aquisição. ---------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que deveriam ser apresentados documentos 

para justificar a aquisição de lojas e de um auditório, até porque o Auditório 

Municipal está vazio na maior parte do ano e existe um auditório gigantesco na 

NAU. Explicou ainda que o que está em causa é o princípio que foi utilizado no 

ponto anterior e o princípio que está a ser utilizado para o ponto em análise. 

Perguntou depois se também não haveria uma oportunidade para ajudar os alunos 

das escolas do concelho no ponto anterior. Afirmou seguidamente que o senhor 

presidente está a vedar o acesso dos vereadores não permanentes a uma reunião, 

mas que costuma chamar estes edis para participarem em projetos de grande 

monta que podem criar fricção, para que a responsabilidade política seja dividida. 

Referiu ainda que a Vila Magna não serve a maior parte da população, uma vez 

que as pessoas terão que se deslocar até lá, pelo que este local deveria antes ser 

utilizado por serviços que não prestem um serviço tão direto à população, 

colocando a Loja do Cidadão num ponto mais central da cidade. Terminou 

defendendo que não se devem adquirir imóveis apenas porque são baratos. -----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse ter razão quando critica este executivo 

por fazer uma navegação à vista, o que se prova ser verdade com a presente 

aquisição, dado que se pretende mudar a centralidade de Albufeira para a Vila 

Magna por uma mera questão de oportunidade. -------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar lembrou que está a ser defendida uma oportunidade 

de adquirir imóveis em época alta. ---------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que um dos problemas que o município tem há 

muitos anos é precisamente a falta de espaços para colocar as sedes de várias 
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associações do concelho. Afirmou seguidamente que depois de muito se procurar, 

encontrou-se um sítio que foi renovado, que tem estacionamento e que se encontra 

numa zona da cidade que vai ser reabilitada, sendo esta uma oportunidade de 

centralizar uma série de associativismo. Lembrou ainda que há muitas associações 

que estão em espaços sem condições e outras que estão em espaços alugados, cuja 

renda é paga pelo município, pelo que seria útil agregar estas várias associações 

num só espaço. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que até aceita o argumento, mas lembrou que 

este argumento não foi válido para a proposta anterior. --------------------------------        

A senhora vice-presidente disse que na proposta anterior não tinha sido feito um 

levantamento das necessidades para perceber o que se iria comprar. -----------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que na presente proposta foi explicado que o 

critério tinha sido a oportunidade e que também não foi feito um levantamento de 

necessidades. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse ser totalmente favorável à aquisição dos 

imóveis em causa, até porque há muitos anos que toda a gente diz que o 

Montechoro está abandonado, que se trata de uma zona problemática com muitos 

imigrantes, etc. Lembrou depois que se o direito de preferência não for exercido 

alguém irá ficar com este património e que esta é uma ótima oportunidade do 

município transferir para aquela zona alguns serviços administrativos, uma Loja do 

Cidadão, e talvez o Registo Predial e Comercial, que há muitos anos que pede um 

novo espaço. Defendeu seguidamente que a Vila Magana não está descentralizada 

relativamente ao concelho, até porque o concelho tem evoluído muito para o seu 

lado nascente. Disse depois que respeita a decisão política dos vereadores não 

permanentes em não concordar com esta aquisição, mas que pessoalmente defende 

que a câmara municipal deve exercer o direito de preferência. Lembrou ainda que 

se está a falar de um investimento de um milhão e setecentos mil euros, mas que 

os imóveis têm um valor patrimonial de cerca de três milhões e trezentos mil 

euros. Referiu depois que o município não tem como fim fazer negócios 

imobiliários, mas que este se trata de um bom investimento para os munícipes, 

uma vez que se trata de dinheiro do erário público. -------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente pediu que e proposta fosse retirada para que 

fosse feita a devida análise sobre o assunto, e que só depois o assunto poderia 

ser apreciado na próxima reunião da câmara municipal. Afirmou depois que as 

justificações apresentadas não o satisfazem, dado que não é esta a perspetiva 



3 de março de 2020  

que tem para o concelho. Defendeu depois que se devia procurar criar uma zona 

central para os serviços e que a proposta revela que não existe uma definição 

concreta para o destino a dar às lojas, pelo que os vereadores não permanentes 

não podem estar de acordo com a proposta. Lembrou seguidamente que se trata 

de um valor de um milhão e setecentos mil euros, o que, independentemente de 

estar ou não abaixo do valor do mercado, se trata de uma quantia muito grande. 

Referiu ainda que não concorda com a dispersão dos serviços ao longo do concelho. 

O senhor presidente disse que o direito de preferência tem que ser exercido 

agora, daí ter referido que se tratava de uma oportunidade. Acrescentou ainda 

que foi verificada a oportunidade de se criar ali um conjunto de movimento de 

pessoas que poderá minimizar os problemas existentes em Montechoro. Afirmou 

ainda que esta hipótese foi também conjugada com a necessidade urgente de 

arranjar um espaço para muitas associações do concelho, nomeadamente a 

Apeoralidade, a Associação de Patinagem de Albufeira, a Associação LUEL, etc. 

Afirmou seguidamente que também existe a possibilidade de colocar naquele 

espaço uma Loja do Cidadão. Defendeu igualmente que não se pode considerar 

Montechoro um subúrbio e que se se fala da questão de Paderne, então também 

se deve falar em zonas como esta, que até estão dentro da cidade. Lembrou ainda 

que o Hotel Montechoro foi rejuvenescido e até tem agora outro nome. Disse 

depois que a revitalização dos espaços também pode passar por este tipo de 

iniciativas. Afirmou seguidamente que a Associação de Pequenas e Médias 

Empresas pediu para ter a sua sede em Albufeira, bem como a Associação 

Nacional de Jovens Empresários. Referiu ainda que o senhor diretor–geral do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também pediu ao município umas instalações, 

uma vez que atualmente este serviço se encontra num espaço muito precário. 

Defendeu depois que existe agora a possibilidade de arranjar um espaço para 

muitas destas entidades, mas que o direito de preferência tem que ser exercido 

com alguma urgência, evitando assim que estes imóveis passem para o banco. --------  

A senhora vereadora Sara Serra defendeu que o município deveria adquirir as 

lojas do centro comercial que existe na baixa da cidade, uma vez que é central e 

possibilitaria a revitalização daquela zona, sendo um ótimo sítio para instalar uma 

Loja do Cidadão, até porque tem lojas bem maiores que as da Vila Magna. ----------  

A senhora-vice presidente disse que esse espaço comercial não tem lojas para 

venda. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra concordou, mas disse que o município poderia 
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adquirir ali lojas caso estivessem para venda. --------------------------------------------  

O senhor presidente disse que seria a uma questão a equacionar se surgisse essa 

possibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existem lojas extraordinárias em 

frente ao Pau da Bandeira que estão abandonadas, razão pela qual não 

compreende o argumento de não existirem espaços. Lembrou depois que o edifício 

da rua do MFA foi comprado há cerca de um ano, mas continua por ocupar. 

Referiu ainda que também existe um espaço fechado no primeiro andar do edifício 

em frente à Escola Secundária de Albufeira. Terminou dizendo que por todas 

estas razões não aceita o argumento da falta de espaços. -----------------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta, solicitando para evolução do 

processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, 

nos termos previstos na alínea i) do número um do artigo vigésimo quinto do Anexo 

I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, ato que fica 

condicionado à aprovação de uma revisão ao Orçamento de 2020 e às Grandes 

Opções do Plano 2020-2023, a realizar para o efeito. ---------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; votaram contra os senhores vereadores Ricardo Clemente, Lino Aguiar e 

a senhora vereadora Sara Serra. ----------------------------------------------------------   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES  

– REQUERIMENTO = 

Por Ricardino Silvestre Rodrigues foi apresentado um requerimento pelo qual solicita 

que o Município de Albufeira declare se pretende exercer o direito de preferência 

sobre o prédio sito na Rua dos Bombeiros Voluntários, Bloco A2 – 1.º Esq.º, na freguesia 

de Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, artigo matricial urbano número 

5609-B, descrito na respetiva Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o 

número 1231-B. --------------------------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------   

“Artigo matricial urbano n.º 5609 – B, descrito na CRPA sob o n.º 1231-B 

correspondente ao apartamento T3 com 80 m2 sito na Quinta da Palmeira Bloco A, 1.º-

E -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 
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ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

As câmaras Municipais têm ainda preferência se, por indicação inexacta do preço, ou 

simulação deste, o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis tiver 

sido liquidado por valor inferior ao devido. Neste enquadramento, as câmaras 

municipais poderão preferir na venda, desde que assim o requeiram perante os 

tribunais comuns e provem que o valor por que o IMT deveria ter sido liquidado excede 

em 30% ou em (euro) 5000, pelo menos, o valor sobre que incidiu. -------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel 

classificado. -----------------------------------------------------------------------------------  

Em face do constante na certidão da conservatória do registo predial de Albufeira, 

constata-se que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num imóvel 

edificado sobre terreno alienado pelo município em direito de superfície por 70 anos 

com inicio em 23 de março de 1981, tal como se lê na certidão predial online do prédio. --  

No requerimento refere-se que o valor de venda do prédio é de 150.000,00€, valor 

este que é muito superior ao valor patrimonial tributário do imóvel constante na 

caderneta predial e que é de 61.554,40€. ----------------------------------------------------  

Perante o supra descrito, sou de parecer que: -----------------------------------------------  

1. Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar 

de uma habitação edificada sobre terreno alienado em direito de superfície.” ------------   

2. Caberá à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 

direito.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. --------------------------------------------------------------   

= DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO - TÍTULO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO 

DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO – CONTRATO DE CONCESSÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  

. Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, foram transferidas para 

os órgãos municipais as competências no domínio da gestão das praias marítimas 

integradas no domínio público hídrico do Estado; --------------------------------------------  

. Passou a ser competência do Município o licenciamento dos Equipamentos, ou seja, dos 

estabelecimentos localizados nas praias e que proporcionem serviços de Restauração 

e/ou bebidas, conforme estabelece o n.º 1 do artigo 52.º do POOC; -----------------------  
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. Conforme mapa enviado pela Agência Portuguesa do Ambiente, alguns dos 

Equipamentos têm a concessão terminada, tendo os titulares apresentado, 

atempadamente, naquela entidade a Manifestação de Interesse, prevista no n.º 5 do 

artigo 24.º do Regime de Utilização dos Recursos Hídricos e que lhes confere a 

possibilidade de exercer o direito de preferência previsto no n.º 8 do artigo 21.º do 

mesmo diploma legal, no procedimento concursal para atribuição da respectiva licença, 

podendo ser excepcionalmente prorrogado o titulo até à decisão final do mesmo, não 

podendo em qualquer caso, a referida prorrogação exceder o prazo máximo de cinco 

anos (n.º 8 do artigo 24.º do Regime de Utilização dos Recursos Hídricos); ---------------  

. A Agência Portuguesa do Ambiente, não iniciou qualquer procedimento para atribuição 

de qualquer das concessões, pelo que, em algumas situações, sob pena de os atuais 

titulares perderem o Direito de Preferência que lhes é legalmente garantido, devem os 

concursos estar concluídos no prazo de dois, ou três anos; ---------------------------------  

. A situação mais urgente é a da UB 1, na Praia da Falésia, Contrato de Concessão N.º 

23/CC/2012-DRHL, com a designação «Alfamar», em que é titular a Sun House, S.A. ----  

. Conforme informação da Agência Portuguesa do Ambiente, a Concessão terminou em 

31 de dezembro de 2016, tendo a titular manifestado interesse em 31 de dezembro de 

2015 (E000578-201601), sem que entidade tenha iniciado processo de concurso; --------  

. De acordo com a Cláusula Décima Oitava do Contrato de Concessão e bem assim, com o 

disposto no n.º 1 do artigo 35.º do Regime de Utilização dos Recursos Hídricos com o 

termo da concessão, revertem para o Estado os bens e meios directamente afetos 

àquela, as obras executadas e as instalações construídas no âmbito da concessão; -------  

. Declarada a caducidade, segue-se a posse administrativa dos bens que reverteram 

para o Estado devendo o Município, notificar os interessados da realização de vistoria 

prévia ad perpetuam rei memoriam, que deverá ser efectuada por três técnicos 

nomeados pelo Município e pela Agência Portuguesa do Ambiente, uma vez que esta 

última entidade participou no processo de emissão do respectivo título; ------------------  

. Dessa vistoria deverá ser elaborado um Auto do qual conste, nomeadamente, o 

inventário dos bens que revertem para o Estado, o respectivo estado de conservação e 

ainda a Tomada de Posse Administrativa, a homologar pelos dirigentes dos serviços 

participantes da vistoria, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 36.º do 

Regime de Utilização dos Recursos Hídricos. ------------------------------------------------  

Assim,------------------------------------------------------------------------------------------   

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  

1) Que a Digníssima Câmara Municipal delibere iniciar os Procedimentos tendentes à 
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realização do concurso para atribuição de Título de Utilização Privativa do Domínio 

Público Marítimo – Contrato de Concessão - Equipamento do apoio de praia da UB1 na 

Praia da Falésia, designadamente; ------------------------------------------------------------  

2) Mais delibere, nomear os três técnicos representantes do município para a Comissão 

de Inspeção aos Equipamentos dos apoios de praia, que no âmbito da concessão, irá 

inventariar os bens e meios àquela diretamente afetos, as instalações construídas e o 

seu estado, com vista à elaboração do Auto que será essencial na definição de trâmites 

do concurso, e que a seguir se discriminam:--------------------------------------------------   

- Jaquelina Ventura do DISU e nas faltas Bruno Dinis --------------------------------------  

- Natércio Matinhos da DEEM e nas faltas Filipe Alcobia ----------------------------------  

- António Rui Silva da DPEM coordenador e nas faltas Valdemar Cabrita ------------------  

Incorpora também a comissão, a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que 

participou no processo de emissão do respetivo título, a qual indicou como seu 

representante  --------------------------------------------------------------------------------  

-Vanessa Cavaca APA”-------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se tratava da criação de uma 

comissão que vai acompanhar o processo até um novo concurso.  -----------------------  

O senhor vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente. --------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se pretendem resolver todos os 

problemas que vêm da APA para que seja feito um novo concurso.---------------------  

O senhor vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente e explicou que 

existem uma série de apoios de praia/restaurantes de praia cujas concessões já 

terminaram o prazo, mas os detentores dessas concessões manifestaram o 

interesse na continuidade, situação que está prevista na lei, podendo a concessão 

ser prorrogada por um máximo de cinco anos. Afirmou depois que a APA 

considerou essa manifestação de interesse, mas não abriu os respetivos concursos, 

sendo que este apoio de praia vai ser o primeiro que o município vai tratar, uma 

vez que terminou a trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis, o que 

significa que já não há muito tempo para o término da prorrogação do prazo. 

Explicou ainda que vai ser necessário nomear uma comissão para fazer uma vistoria 

ao espaço para ver se o equipamento está em condições de ser aberto um concurso 

só para exploração, ou se tem também de ser para a construção. Terminou 

dizendo que esta proposta se destina especificamente ao apoio da Praia do 

Alfamar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= PROTOCOLOS – CASA DO POVO DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Através da documentação anexa à presente proposta, a Casa do Povo de Paderne, 

solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma comparticipação financeira, que 

viabilize o desenvolvimento das atividades da Associação, para o ano de 2020. -----------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. Que a Casa do Povo de Paderne é uma das mais antigas do Algarve (foi constituída 

em 1939) e alberga no seu seio o Grupo de Amigos de Paderne; -------------------------   

2. Que se trata de uma Associação de cariz social, cultural e recreativo que participa e 

organiza, ao longo do ano, várias atividades culturais que contribuem para a 

dinamização e divulgação não só da Freguesia de Paderne e Concelho de Albufeira, 

como também da Região do Algarve; ------------------------------------------------------  

3. Que o desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

4. Que se assume como fundamental a ação dos Municípios na implementação e apoio a 

projetos de natureza educativa, cultural e artística; ------------------------------------  

5. 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;--------------------------------------------------------------------  

6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta de Protocolo a celebrar 

entre o Município de Albufeira e a Casa do Povo de Paderne, anexa à presente 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

Pela presente fica a entidade beneficiária informada, de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado 

e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual 

redação.” --------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de cooperação nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= HORÁRIOS – DRIVE-IN DO ESTABELECIMENTO “MCDONALD’S” EM 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Por Vitoleta – Refeições Rápidas Unipessoal, Limitada, foi apresentado um 

requerimento, pelo qual solicita o alargamento do horário de funcionamento do Drive-In 

do estabelecimento “MCDonald’s” em Albufeira, para as vinte e quatro horas, entre os 

dias um de junho de dois mil e vinte e trinta de setembro de dois mil e vinte.-------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 

chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso, do seguinte teor: -----------------------------  

“Estando ainda em vigor o Regulamento a que fizemos referência na Distr. mencionada 

por V. Exa., não vemos qualquer razão para alterar tudo quanto dissemos na altura. ------  

Efetivamente, determina o n.º 3, do art.º 4, do Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do 

Município de Albufeira, que a Câmara Municipal poderá deliberar, em casos pontuais e 

estritamente temporários, com fundamento no interesse público municipal, 

salvaguardados os direitos dos cidadãos de proteção de qualidade de vida e de 

segurança., excecionalmente determinar o alargamento do período de funcionamento.--- 

Nessa medida, e do ponto de vista estritamente legal, considerando a Camara Municipal 

estar perante um interesse público municipal, inexistirá inconveniente legal no 

deferimento da pretensão. -------------------------------------------------------------------  

Devo referir ainda, tal como na altura, que, salvo melhor e superior entendimento a 

ratio daquela norma regulamentar é a de permitir que a Câmara Municipal tenha a 

possibilidade de alargamento de horários, de forma a que, excecionalmente, possam ser 

salvaguardados interesses públicos. Ou seja, a Câmara Municipal poderá, assim o 

entendendo, e sempre mediante a necessária fundamentação, alargar os horários de 

funcionamento, para proteger interesses da generalidade dos cidadãos, não se 

confundindo estes interesses com os dos agentes económicos (pese embora os mesmos 

possam, eventualmente convergir). Realça-se ainda que o alargamento de horários 

deverá ter um carácter temporário, devendo, assim ser fixado para determinado 

período de tempo. -----------------------------------------------------------------------------  

Assim e no âmbito dos poderes discricionários da administração deve ser feita 

ponderação dos interesses em presença, e perceber se com a alteração pretendida se 

logram atingir interesses gerais das populações.” -------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor vereador Rogério Neto já 

lhe explicou mais aprofundadamente o que estava em causa neste ponto. -------------  
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Perguntou depois se se trata ao certo de continuar a permitir a abertura do 

drive-in do restaurante McDonald’s nos termos já estabelecidos pela câmara 

municipal numa reunião anterior, ou seja, não permitindo a venda de bebidas 

alcoólicas. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que é preciso ter em conta a 

delicadeza que este assunto encerra nos presentes dias, tendo em conta a 

polémica que existe em torno dos horários dos estabelecimentos comerciais. 

Afirmou depois que é preciso ter algum cuidado para não se criarem precedentes, 

embora compreenda que o McDonald’s tenha um critério diferente a nível mundial e 

nacional, até porque já tem esta componente do drive-in há algum tempo. Admitiu 

seguidamente que o drive-in dá muito jeito aos consumidores mais jovens, mas 

também à população em geral, pelo que os vereadores não permanentes votarão 

favoravelmente este ponto. Terminou recomendando um especial cuidado na gestão 

destas matérias, tendo em conta o momento que se está a viver nos horários dos 

estabelecimentos.  ---------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que o drive-in não é muito comparável aos restantes 

estabelecimentos, até porque não permite a venda de bebidas alcoólicas, nem a 

permanência dos clientes no espaço, embora compreenda que este assunto possa 

chocar algumas mentalidades por causa da questão dos horários. ----------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, autorizar, a título excecional, o alargamento do horário para as vinte e 

quatro horas de um de junho de dois mil e vinte a trinta de setembro de dois mil 

e vinte, não podendo ser vendida bebidas alcoólicas a partir das zero horas até às 

oito horas.  -----------------------------------------------------------------------------------   

 

= RECURSOS HUMANOS – REFORÇO DE POSTOS DE TRABALHO - RESERVA DE 

RECRUTAMENTO INTERNO CONSTITUÍDA PELA LISTA DE ORDENAÇÃO 

FINAL HOMOLOGADA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:    

“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  

a) Para garantir o correto e atempado desenvolvimento das atividades e atribuições do 

Município é essencial reforçar o número de postos de trabalho relativamente aos 

procedimentos concursais autorizados para a constituição de relação constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, cuja lista de 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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ordenação final já se encontra homologada, nas seguintes áreas e unidades 

orgânicas: ----------------------------------------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho ao 1 existente em procedimento concursal, para a 

carreira/categoria de assistente técnico, área de atividade de nadador-salvador, 

para a Divisão de Desporto e Juventude, do Departamento de Desenvolvimento 

Económico Social e Cultural; ---------------------------------------------------------------  

 5 postos de trabalho ao 1 existente em procedimento concursal, para a 

carreira/categoria de assistente operacional, área de atividade de desporto, para a 

Divisão de Desporto e Juventude, do Departamento de Desenvolvimento Económico 

Social e Cultural; ---------------------------------------------------------------------------  

 18 postos de trabalho aos 58 existentes em procedimento concursal, para a 

carreira/categoria de assistente operacional, área de atividade de auxiliar técnico 

de educação, para a Divisão de Educação, do Departamento de Desenvolvimento 

Económico Social e Cultural; ---------------------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho ao 1 existente em procedimento concursal, para a 

carreira/categoria de técnico superior, área de atividade de arquitectura 

paisagista, na Unidade de Gestão de Espaços Exteriores e Mobiliário Urbano, do 

Departamento de Projetos e Edifícios Municipais, sendo que o recrutamento far-se-

á através do procedimento concursal aberto para a antiga unidade orgânica 

DISU/DAHUEV e cujas competências foram distribuídas na sequência da alteração 

de estrutura orgânica, operada em 2019, pela DISU/DHUEV e DPEM/UGEEMU. -----  

b) No mapa de pessoal de 2020 foram criados e, consequentemente, encontram-se 

vagos, os postos de trabalho referidos no ponto anterior, todos para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; -------------------------  

c) A despesa encontra-se cabimentada e existe fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, na redação em vigor; ---------------------------------------  

d) Compete órgão executivo, nos termos do disposto no nº 1, do artº 9º, conjugado com 

o nº 2, do artigo 5º, ambos do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na 

redação em vigor, promover o recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho previstos e não ocupados, no 

mapa de pessoal aprovado. -----------------------------------------------------------------  

Proponho,  -------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 1, do artº 9º, conjugado 

com o nº 2, do artigo 5º, ambos do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na 

redação em vigor, aprovar o recrutamento para os seguintes postos de trabalho vagos 
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no mapa de pessoal para 2020, a efetuar através da reserva de recrutamento interna 

constituída pela lista de ordenação final homologada, para as seguintes 

carreiras/categorias, áreas de actividade e unidades orgânicas: ---------------------------  

 

 

 

 

 

 

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se tratava do novo pessoal. ------  

A senhora vice-presidente respondeu que se trata de abrir a possibilidade de ir 

buscar os suplentes dos concursos que ainda estão em vigor. Afirmou depois que 

estes lugares não estão previstos no mapa de pessoal, pelo que tem que se fazer a 

criação destes postos de trabalho a fim de contactar as pessoas para elas virem 

assinar contrato, caso assim o desejem. --------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se havia alguma previsão de 

abertura de novos concursos de pessoal ainda no presente mandato. ------------------   

A senhora vice-presidente respondeu que existem muitos concursos em curso, 

como o de assistentes operacionais para as escolas, que deve estar quase a 

terminar. Referiu depois que no dia anterior foram feitas entrevistas para o 

preenchimento de vagas da categoria de engenheiro civil, o que vai voltar a 

acontecer na próxima quinta-feira. Disse ainda que há concursos a decorrer e 

outros que irão ser lançados para suprir as necessidades que os dirigentes de 

várias unidades orgânicas vão reportando. ------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= QUIOSQUES – CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM ESPAÇO COMERCIAL/LOJA PARA 

COMERCIALIZAÇÃO DE BILHETES, SITO EM ALBUFEIRA, JUNTO AO TÚNEL  

– APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E 

NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Encontrando-se vago o espaço comercial com cerca de 12 m2, localizado em Albufeira, 

junto ao Túnel, para venda ao público de bilhetes para ingresso a diversas atividades, 

Reforço de postos 

de trabalho 
Carreira/Categoria Área de Atividade Unidade Orgânica 

1 Assistente Técnico Nadador-Salvador DDESC/DDJ 

5 Assistente Operacionais Desporto DDESC/DDJ 

18 Assistente Operacionais Auxiliar Técnico de Educação DDESC/DE 

1 Técnico Superior Arquitetura Paisagista DPEM/UGEEMU 
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nomeadamente, para passeios de barco, promoção de atividades de natureza marítima 

e/ou turística e, bem assim, animação turística, e tendo em conta as instruções do Sr. 

Vereador Rogério Pires Rodrigues Neto, elaboraram estes serviços o processo do 

concurso constituído pelo Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio, com 

vista à abertura do respetivo concurso público. ---------------------------------------------   

Assim, com vista à abertura do concurso, submeto à consideração superior o Programa 

de Concurso, o Caderno de Encargos e o Anúncio. -------------------------------------------     

Cumpre-me informar que a base de licitação do último concurso aberto, por deliberação 

desta Câmara Municipal de 03-04-2018, correspondeu ao valor de € 200,00 (duzentos 

euros), e por deliberação de 19-06-2018, foi adjudicada a exploração temporária pelo 

valor mensal de € 3.510,00 (três mil quinhentos e dez euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  

Presidente: Rogério Pires Rodrigues Neto, Vereador da Câmara Municipal de Albufeira, 

sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Diretora do Departamento de 

Gestão e Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha; -----------------------------    

Vogais Efetivos: Teresa Ferreira Trocado, Chefe da Divisão de Contratação Pública e 

Gestão Patrimonial, e Marisa Camacho, Chefe da Divisão Financeira. ----------------------  

Vogais suplentes: Elsa Ventura, técnica superior, e António Ramos, técnico superior.” ---   

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

de documentos respeitantes à presente reunião. --------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o quiosque se destina à venda 

de jornais. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que o quiosque se destina à venda de 

bilhetes para excursões e que sugeria o valor base de mil euros. ----------------------  

O senhor presidente perguntou se o valor não seria elevado. ---------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que o anterior adjudicatário pagava três 

mil, quinhentos e dez euros e que anteriormente os adjudicatários pagavam valores 

que rondavam os mil e quinhentos euros. Explicou ainda que este é um negócio que 

gera lucros consideráveis, embora o último adjudicatário tenha pago esse valor 

porque a seguir vendeu a empresa e queria ter esse trunfo para valorizar a 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual a área do quiosque. -------------  
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O senhor vereador Rogério Neto respondeu que o quiosque tinha seis metros 

quadrados. ------------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação dos serviços e nos 

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------  

a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para a Adjudicação da 

Exploração Temporária de um Espaço Comercial/Loja para Comercialização de 

Bilhetes, sito em Albufeira, junto ao Túnel, fixando-se a base de licitação no 

valor de mil euros; ---------------------------------------------------------------------------  

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------   

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. ----------------------------------------------------------------------   

= QUIOSQUES – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE UM QUIOSQUE/BAR E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

PÚBLICAS DE APOIO AO PARQUE DA ALFARROBEIRA, SITO NA QUINTA DO 

INFANTE, EM ALBUFEIRA – GESTOR DO CONTRATO E APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Tendo em conta o teor do Relatório do júri do procedimento, datado de 23/10/2019, 

foi, por estes serviços, elaborada a presente minuta do contrato. -------------------------  

Em obediência ao disposto na alínea l) do n.º 1 do art.º 96.º e no art.º 290.º - A, ambos 

do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2018, de 29 de janeiro, na sua atual redação, 

sugere-se a designação da técnica superior desta divisão, Anabela Candeias da Silva 

Ramos Sacramento, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste 

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Submete-se, assim, a decisão da digníssima Câmara Municipal: -----------------------------   

- a aprovação da minuta do contrato; --------------------------------------------------------  

- a designação do gestor do contrato.” -------------------------------------------------------  

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 unanimidade dos presentes, tendo em conta a informação dos 

serviços e nos termos da mesma, proceder à designação do gestor do contrato nos 

termos sugeridos e aprovar a minuta do contrato. ---------------------------------------   

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

= PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM ESPAÇO LOCALIZADO 

NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE OLHOS DE ÁGUA COMO “BAR” – APROVAÇÃO 

DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS 

ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Encontrando-se vago o espaço comercial localizado no Pavilhão Desportivo de Olhos de 

Água “BAR”, e tendo em conta as instruções do Sr. Vereador Rogério Pires Rodrigues 

Neto, elaboraram estes serviços o processo do concurso constituído pelo Programa de 

Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio, com vista à abertura do respetivo concurso 

público para ocupação da mesma. -------------------------------------------------------------   

Assim, com vista à abertura do concurso, submeto à consideração superior o Programa 

de Concurso, o Caderno de Encargos e o Anúncio. -------------------------------------------     

Cumpre-me informar que a base de licitação do último concurso aberto, por deliberação 

desta Câmara Municipal de 03-07-2018, correspondeu ao valor de € 200,00 (duzentos 

euros), e por deliberação de 04-09-2018, foi adjudicada a exploração temporária pelo 

valor mensal de € 275,00 (duzentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  

Presidente: Rogério Pires Rodrigues Neto, Vereador da Câmara Municipal de Albufeira, 

sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Diretora do Departamento de 

Gestão e Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha; -----------------------------    

Vogais Efetivos: Teresa Ferreira Trocado, Chefe da Divisão de Contratação Pública e 

Gestão Patrimonial, e Marisa Camacho, Chefe da Divisão Financeira. ----------------------  

Vogais suplentes: Elsa Ventura, técnica superior, e António Ramos, técnico superior.” ---   

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 
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encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

de documentos respeitantes à presente reunião. --------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------  

a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para adjudicação da 

Exploração Temporária de um Espaço Localizado no Pavilhão Desportivo de Olhos 

de Água como “Bar”, fixando-se a base de licitação no valor de duzentos euros. ---  

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

= EXPOSIÇÃO/CONCURSO “CORES E FORMAS DOS NOSSOS ARTISTAS  

– 2020” – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:   

“Considerando que a Exposição/Concurso “Cores e Formas dos Nossos Artistas”: --------  

a) Se enquadra na política de dinamização e promoção cultural preconizada pelo 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------  

b) Tem como objectivo principal estimular e promover os artistas locais; -----------------  

c) Promove a descoberta e a revelação de novos talentos; ---------------------------------  

d) Tem enquadramento na ação dos municípios de implementação, desenvolvimento e 

apoio a projetos de natureza artística, educativa e recreativa; -------------------------  

e) Concorre para assegurar uma regularidade nas atividades culturais e o empenho em 

desenvolver projetos que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população do 

concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a realização da 12.ª edição da 

Exposição/Concurso “Cores e Formas dos Nossos Artistas-2020” e as Normas de 

Participação da iniciativa, conforme documento em anexo.” --------------------------------  

A proposta fazia-se acompanhar das Normas de Participação nela referida, documento 

do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MÊS DE MARÇO DE 2020  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------   

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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“Este Serviço procedeu à avaliação socioeconómica dos processos dos beneficiários do 

subsídio de arrendamento de acordo com o Regulamento para a Atribuição de Subsídio 

de Arrendamento, publicado em 12 de dezembro de 2019, pelo que passa a informar: ----  

1. Reajuste do valor a atribuir aos beneficiários face à documentação entregue no 

âmbito da avaliação semestral. ------------------------------------------------------------  

 Beneficiário com o Proc.º n.º 40/2018 – Lísia Maria Labordette Pereira, verifica-se 

face à alteração do valor mensal da renda, um reajuste do valor do subsídio mensal de 

242,73€ para 244,20€ a partir do início de março de 2020; -------------------------------  

 Beneficiário com o Proc.º n.º 53/2018 – Rosa Maria Barreto de Oliveira, verifica-se 

face à alteração do valor mensal da renda, um reajuste do valor do subsídio mensal de 

198,00€ para 204,00€ a partir do início de março de 2020; --------------------------------  

 Beneficiário com o Proc.º n.º 08/2019 – Maria de Fátima Gonçalves Teixeira Rebelo 

(2.ª candidatura), verifica-se face à alteração do valor mensal da renda, um reajuste 

do valor do subsídio mensal de 218,40€ para 220,80€ a partir do início de março de 

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Valor mensal do subsídio atribuído a Carla Alexandra Ramos Correia Semedo ---------  

Relativamente à beneficiária Carla Alexandra Ramos Correia Semedo, detetou-se um 

lapso no mapa de janeiro e fevereiro de 2020, referente ao valor mensal a atribuir. 

Constou 309,00€ quando devia ter constado 275,00€. Por esta razão foi efetuado o 

acerto (275,00€-68,00€ = 207,00€). --------------------------------------------------------  

3. Valor mensal do subsídio atribuído a Svitlana Prokorova --------------------------------  

No que se refere a beneficiária Svitlana Prokorova, verificou-se que em 03-01-2020, 

apresentou neste serviço a documentação em falta e que esta foi aceite (dado que 

ainda não se tinha ocorrido a cessação do apoio pela Câmara Municipal).  ------------------  

Uma vez que regularizou a situação, em janeiro e fevereiro de 2020, constou 

informação para pagamento do subsídio de arrendamento. ---------------------------------  

Constatando-se que nos meses de outubro; novembro e dezembro de 2019, devido a 

falta de documentos (atraso na entrega), naqueles meses não houve atribuição de 

subsídio, é sugestão deste serviço que sejam acrescidos ao prazo para beneficiar do 

apoio (ou seja a atribuição não terminará no final de agosto de 2020 mas sim, no final 

de novembro de 2020). -----------------------------------------------------------------------  

4. Beneficiários cujo período de atribuição do subsídio de arrendamento (3 anos) 

termina no final de março de 2020: -------------------------------------------------------  

 Beneficiária com o processo n.º 17/2017 – Odete Maria da Silva Costa Cardoso; ------  

 Beneficiária com o processo n.º 18/2017 – Eloá Naíde Campos Cambra; ----------------  
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 Beneficiária com o processo n.º 21/2017 – Horácio Reinaldo Arrochinho Barreto (2.ª 

candidatura); -------------------------------------------------------------------------------  

 Beneficiária com o processo n.º 23/2017 – Sviatlana Kudzelka. -------------------------  

5. Montante da verba para efeitos de pagamento do subsídio. -----------------------------  

Conclui-se que o total da verba necessária é de 22.406,29€ (vinte e dois mil 

quatrocentos e seis euros e vinte e nove cêntimos).  ----------------------------------------  

Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: --------------  

a) Aprovar os valores de subsídio de arrendamento, referentes ao mês de março de 

2020, a atribuir aos beneficiários constantes no quadro anexo e autorizar o 

pagamento dos mesmos; -------------------------------------------------------------------  

b) Pelas razões explicitadas no ponto n.º 1 da presente, transmitir aos beneficiários em 

causa o reajuste do valor do subsídio; ----------------------------------------------------  

c) Atendendo ao referido no ponto n.º 2 da presente, retificar o valor mensal de 

subsídio de arrendamento da beneficiária Carla Alexandra Ramos Correia Semedo 

para 275,00€ e aprovar o valor, decorrente do acerto, constante do mapa anexo; 

d) Pela razão mencionada no ponto n.º 3 da presente, aprovar a alteração do término da 

atribuição do subsídio à beneficiária Svitlana Prokorova para o final de novembro de 

2020; ---------------------------------------------------------------------------------------  

e) Dado o referido no ponto n.º 4 da presente, transmitir aos beneficiários naquele 

mencionado o término da atribuição do subsídio de arrendamento e a possibilidade 

de efetuarem mais uma candidatura caso o seu agregado familiar encontre-se em 

situação de extrema gravidade socioeconómica (situação prevista na alínea b), do n.º 

1, do Artigo 3.º do Regulamento para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento).” ---  

Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela referido, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – AVALIAÇÃO SEMESTRAL  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  

“Estabelece o n.º 6, do artigo 3.º do Regulamento para a Atribuição de Subsídio de 

Arrendamento que os beneficiários devem apresentar semestralmente documentação 

para efeito de avaliação. ----------------------------------------------------------------------  
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Verificou este serviço que, as(os) seguintes beneficiárias(os) abaixo mencionados não 

apresentaram, no mês correspondente, a documentação necessária: -----------------------  

Até ao final do mês de julho 2019: -----------------------------------------------------------  

Proc.º 23/2015 – Maria de Lurdes da Conceição; --------------------------------------------  

Até ao final do mês de setembro de 2019:---------------------------------------------------  

Proc.º 40/2017 – Mónica Moreira Vieira; ----------------------------------------------------  

Proc.º 15/2019 – Ganna Kalko. ----------------------------------------------------------------  

Até ao final do mês de outubro 2019: --------------------------------------------------------  

Proc.º 16/2018 – Vera Lúcia Vilaça Tondela; -------------------------------------------------  

Proc.º 21/2019 – Zelma Nobre de Souza; ----------------------------------------------------  

Proc.º 23/2019 – Juliana Tavares; ------------------------------------------------------------  

Proc.º 27/2019 – Elvira Carreira Pereira da Costa; ------------------------------------------  

Até ao final do mês de novembro 2019: ------------------------------------------------------  

Proc.º 19/2017 – Márcia Ferreira de Sousa; -------------------------------------------------  

Até ao final do mês de dezembro 2019: ------------------------------------------------------  

Proc.º 19/2018 – Joaquim Duarte Martins Cristovam. ---------------------------------------  

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------  

a) Manifestar às(aos) beneficiárias(os) a intenção de cessar a Atribuição do Subsídio 

de Arrendamento, com efeito a partir do final dos respetivos meses 

supramencionados; -------------------------------------------------------------------------  

b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, que seja concedido 

às(aos) beneficiárias(os) o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe 

oferece sobre o assunto.” -----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação, e invocando o 

previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 

Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo 

a mesma se ausentado da sala. -------------------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – PROCESSOS APRECIADOS EM COMISSÃO 

DE HABITAÇÃO DE 20-02-2020 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação, onde consta um quadro anexo, que se dá por integralmente transcrita 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

3 de março de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

e da qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião 

e que, em conclusão, refere o seguinte: ------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------  

a) Autorizar a atribuição de subsídio de arrendamento aos doze candidatos contantes 

do quadro anexo e nos termos nele referido; --------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento aos candidatos das mensalidades de subsídio, desde a data 

de início mencionada no quadro; -----------------------------------------------------------  

c) Proceder ao pagamento dos valores das mensalidades de subsídio até ao mês de 

março de 2020, inclusive.”-----------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Lino Aguiar perguntou porque é que esta informação vinha 

agregada e normalmente se votava caso a caso. -----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que talvez tivesse a ver com a forma 

de análise dos casos, uma vez que se tratam de casos anteriores que já foram 

apreciados pela câmara municipal, estando agora a ser reapreciados, enquanto os 

outros são casos novos. ---------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---   

Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou 

à sala. -----------------------------------------------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ULYANA SHKATOVA  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à candidata Ulyana Shkatova com efeito a partir do início de fevereiro 

de 2020; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento do respetivo valor mensal.” -------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ANABELA CARDOSO 

MONTEIRO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 
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uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à candidata Anabela Cardoso Monteiro, a partir do início de fevereiro 

de 2020, inclusive; -------------------------------------------------------------------------  

b) Que mensalmente a munícipe deverá apresentar o recibo da renda no Serviço de 

Habitação do Município.” ------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ANA LÚCIA RIBEIRO MARTINS E SILVA  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima câmara delibere: ----------------------------  

a) Manter a atribuição de subsídio de arrendamento à beneficiária Ana Lúcia Ribeiro 

Martins e Silva; ----------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento do subsídio de arrendamento, referente ao mês de 

fevereiro de 2020, no valor de €240,00, devendo a transferência do valor ser 

efetuada para a nova conta com o NIB acima mencionado.” -----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO - NILSA MARIA CARDOSO E 

NATÁLIA MARIA DE JESUS CORREIA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto, e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------   

“Em reunião realizada no dia 30-12-2019, a Câmara Municipal, deliberou, tendo em 

conta o teor da informação e nos termos da mesma, manifestar às beneficiárias Nilsa 

Maria Cardoso e beneficiária Natália Maria Jesus Correia, a intenção de cessar a 

atribuição do subsídio de arrendamento com efeito desde o final de junho de 2019 e 

final de novembro de 2019 respetivamente. -------------------------------------------------  

Relativamente ao assunto cumpre informar: -------------------------------------------------  
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1. A beneficiária Nilsa Maria Cardoso, não se pronunciou, no prazo indicado para o 

efeito. --------------------------------------------------------------------------------------   

2. A beneficiária Natália Maria de Jesus Correia, pronunciou-se em 22/01/2020, mas 

o que alega nada acrescenta ao que esteve na base da deliberação de câmara, ou 

seja à situação socioecónomica verificada, à data, do agregado familiar que levou a 

que a Câmara manifestasse intenção de cessar. ------------------------------------------   

 A munícipe no seu requerimento refere que posteriormente à decisão comunicada a 

situação socioecónomica do agregado familiar se alterou (situação que poderá vir 

ser analisada no âmbito de uma 2.ª candidatura). ----------------------------------------  

Face ao exposto, sugere-se, que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Dado o mencionado no ponto n.º 1 da presente, cessar a atribuição de subsídio de 

arrendamento à beneficiária Nilsa Maria Cardoso, com efeito desde o final de junho 

de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Dado o mencionado no ponto n.º 2 da presente, cessar a atribuição de subsídio de 

arrendamento, à beneficiária Natália Maria de Jesus Correia, com efeito desde o 

final de novembro de 2019.” ---------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, mandar proceder nos precisos termos sugeridos. -------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO – EDNA ALEXANDRA DA 

SILVEIRA RIJO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto, e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  

“Relativamente à candidatura ao subsídio de arrendamento Edna Alexandra da Silveira 

Rijo, cumpre informar que a candidata não apresentou os documentos necessários para 

a instrução da candidatura. Foi enviado o nosso ofício Refª: S-CMA/2019/18821, a 

solicitar a documentação tendo este vindo devolvido (não atendeu/não levantou a 

carta). -----------------------------------------------------------------------------------------  

Verifica-se pela informação (ver na 17.ª etapa) resultante da última visita domiciliária 

realizada no dia 12-02-2020, que a candidata não se encontrava e que a filha que 

entretanto foi ocupar a habitação em causa (pois não faz parte do agregado familiar) 

transmitiu à técnica que a mãe foi trabalhar para o estrangeiro. --------------------------  

Uma vez que a candidata não apresentou a documentação necessária para efeito de 

instrução do processo de candidatura, que foi trabalhar para o estrangeiro e não 

comunicou os serviços deste Município a nova morada, sugere-se, que a digníssima 

Câmara Municipal, delibere indeferir a candidatura de Edna Alexandra da Silveira Rijo 
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ao subsídio de arrendamento.” ----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, mandar proceder nos precisos termos sugeridos. -------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO – JOANA ALEXANDRA 

ROQUE PARREIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto, e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  

“Relativamente à candidatura ao subsídio de arrendamento Joana Alexandra Roque 

Parreira, cumpre informar: -------------------------------------------------------------------  

1. Trata-se de uma candidatura de um agregado familiar jovem (casal com idades de 

30 e 31 anos e um filho menor); -----------------------------------------------------------  

2. Desde janeiro de 2019, que arrendaram habitação pelo valor mensal de 400,00€; -----  

3. Verifica-se pelo resultado da simulação de candidatura ao programa “Porta 65 

Jovem” que a candidata efetuou e enviou a este Serviço de Habitação, que pode 

beneficiar de atribuição de subvenção mensal no valor de 260,00€; --------------------  

4. Estabelece a alínea c) do Artigo 5.º (Condições de Candidatura) “Terem sido 

esgotadas, no caso de candidaturas jovens, todas as outras alternativas existentes 

de apoio ao arrendamento e fazerem prova documental da exclusão desses apoios”. --   

Face ao exposto, sugere-se, que a digníssima Câmara Municipal, delibere: -----------------  

a) Manifestar à candidata Joana Alexandra Roque Parreira, a intenção de indeferir a 

candidatura ao subsídio de arrendamento; -----------------------------------------------  

b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder ao 

candidato o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

assunto.” ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, mandar proceder nos precisos termos sugeridos. -------------------   

= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente, em vinte e quatro de 

fevereiro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo trigésimo 

terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 

propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização de transportes solicitados 

pelos agrupamentos de escolas de Albufeira, para efetuar visitas de 

estudo/deslocações, durante o mês de março de dois mil e vinte. --------------------------   
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A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante o mês 

suprarreferido pelas entidades mencionadas, documento que se dá por integralmente 

transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se seria possível a câmara 

municipal tentar perceber uma média de pessoas que vivem em Albufeira, mas não 

são residentes em Albufeira.  --------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse não saber se seria possível chegar a esses números. -----  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que há muita gente que trabalha e vive 

em Albufeira permanentemente, mas não reside em Albufeira.  -----------------------  

O senhor presidente disse que seria importante saber quem não é de Albufeira, 

mas trabalha em Albufeira, ou seja, quem vem de fora, uma vez que Albufeira 

fornece muitos empregos a pessoas que não são do concelho. Afirmou depois que 

há muitas pessoas nestas condições de Faro, Loulé, Silves, etc. -----------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= TELEASSISTÊNCIA – BERLY MAVIS WILSON – PROPOSTA = 

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. O Munícipe Berly Mavis Wilson cumpre os requisitos legais, conforme documentação 

em anexo e definidos por despacho no SGDCMA/2007/5739; --------------------------  

3. Existe o equipamento disponível para o efeito; -------------------------------------------  

4. O custo a suportar pela autarquia se encontra cabimentado, conforme 

SGDCMA/2020/7487. --------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à proposta de atribuição de equipamento de teleassistência, a Digníssima 

Câmara Municipal delibere aprovar a colocação do referido equipamento.” ----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= TELEASSISTÊNCIA – ANTÓNIO JOAQUIM SERPINS CALHAU – PROPOSTA = 

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 
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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. O Munícipe António Calhau cumpre os requisitos legais, conforme documentação em 

anexo e definidos por despacho no SGDCMA/2007/5739; ------------------------------  

3. Existe o equipamento disponível para o efeito; -------------------------------------------  

4. O custo a suportar pela autarquia se encontra cabimentado, conforme 

SGDCMA/2020/7487. ---------------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à proposta de atribuição de equipamento de teleassistência, a Digníssima 

Câmara Municipal delibere aprovar a colocação do referido equipamento.” ----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, 

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------   

Foi tomado conhecimento.  -------------------------------------------------------------------  

= PROCESSO 846/09.4BELLE-A – PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO = 

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. ------------------------------------------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------   

= INDEMNIZAÇÕES – ALBERTO JOSÉ CABRITA MARTINS  

– REQUERIMENTO = 

Por Alberto José Cabrita Martins, foi apresentado um requerimento datado de vinte e 

três de dezembro de dois mil e dezanove, pela qual solicita o pagamento dos danos 

sofridos no pneu dianteiro esquerdo da sua viatura e direção desalinhada, provocados 

por um buraco na via quando circulava na Avenida das Ilhas, no sentido Rua do Estádio – 

Estrada de Vale Pedras, no dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezanove. ----------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

“Nestes termos, somos de parecer que, deve a Câmara Municipal de Albufeira deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar o 

Requerente pelos danos ocorridos, montante de 110,00€ (cento e dez euros). ------------  

É de se ressalvar que deram entrada nesta Edilidade reclamações/requerimentos de 

outros sinistros ocorridos no mesmo local, a correr termos nos seguintes processos: ----  

 Processo de sinistro n.º 09/2020, Sra. Vanessa Ferreira Rodrigues, a correr termos 

no SGDCMA/2020/544,com danos no montante de 240,00€ (duzentos e quarenta 

euros); --------------------------------------------------------------------------------------  

 Processo de sinistro n.º 03/2020, Sra. Lúcia da Silva Francisco, a correr termos no 

SGDCMA/2019/86856, com danos no montante de 188,46€ (cento e oitenta e oito 

euros e quarenta e seis cêntimos); --------------------------------------------------------  

 Processo de sinistro n.º 01/2020, Sr. Alberto José Cabrita Martins, a correr 

termos no SGDCMA2O19/87051, com danos no montante de 214,27€ (duzentos e 

catorze euros e vinte e sete cêntimos). --------------------------------------------------  

Relativamente a estes processos de sinistros, por se verificarem devidamente 

instruídos com a documentação comprovativa dos danos decorrentes dos mesmos e dos 

montantes apurados e, por se considerarem igualmente preenchidos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidade públicas, somos de 

entendimento, tendo em conta a fundamentação do presente processo que, deve a 

Câmara Municipal deliberar igualmente assumir a responsabilidade pelos sinistros supra 

identificados e, consequentemente, indemnizar os Requerentes pelos danos nos 

montantes acima melhor identificados. ------------------------------------------------------  

Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V.Exa.” -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar 

proceder nos estritos termos do nela sugerido. -------------------------------------------   

= INDEMNIZAÇÕES – JOÃO MIGUEL CAMPOS CABRAL SILVA 

– REQUERIMENTO = 

Por João Miguel Campos Cabral Silva, foi apresentado um requerimento datado de 

trinta de dezembro de dois mil e dezanove, pela qual solicita o pagamento dos danos 

sofridos na habitação de que é proprietário, localizada na Alameda do Convento – Lote 

3 – Edifício A – Apartamento 2A, em Albufeira, aquando da intervenção na rede de 

abastecimento de Água efetuada pela Câmara Municipal de Albufeira, no dia vinte e 
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sete de novembro de dois mil e dezanove, no Empreendimento da Marina de Albufeira, 

que originou danos em várias habitações do empreendimento. ------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

“Nestes termos, somos de parecer que, deve a Câmara Municipal de Albufeira deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar o 

Requerente pelos danos ocorridos, montante de 150,00€ (cento e cinquenta euros) 

sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V.Exa.”.--------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar 

proceder nos estritos termos do nela sugerido. -------------------------------------------   

= INDEMNIZAÇÕES – ALEXANDRE PEREIRA NEVES – REQUERIMENTO = 

Por Alexandre Pereira Neves, foi apresentado um requerimento datado de vinte e sete 

de dezembro de dois mil e dezanove, pela qual solicita o pagamento dos danos sofridos 

nos dois pneus do lado do condutor da sua viatura, provocados por um buraco na via 

quando circulava na Avenida das Ilhas, no dia vinte e um de dezembro de dois mil e 

dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

“Nestes termos, somos de parecer que, deve a Câmara Municipal de Albufeira deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar o 

Requerente pelos danos ocorridos, montante de 110,00€ (cento e dez euros). ------------  

É de se ressalvar que deram entrada nesta Edilidade reclamações/requerimentos de 

outros sinistros ocorridos no mesmo local, a correr termos nos seguintes processos: ----  

 Processo de sinistro n.º 09/2020, Sra. Vanessa Ferreira Rodrigues, a correr termos 

no SGDCMA/2020/544,com danos no montante de 240,00€ (duzentos e quarenta 

euros); --------------------------------------------------------------------------------------  

 Processo de sinistro n.º 03/2020, Sra. Lúcia da Silva Francisco, a correr termos no 

SGDCMA/2019/86856, com danos no montante de 188,46€ (cento e oitenta e oito 

euros e quarenta e seis cêntimos); --------------------------------------------------------  

 Processo de sinistro n.º 01/2020, Sr. Alberto José Cabrita Martins, a correr 

termos no SGDCMA2O19/87051, com danos no montante de 214,27€ (duzentos e 
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catorze euros e vinte e sete cêntimos). --------------------------------------------------  

Relativamente a estes processos de sinistros, por se verificarem devidamente 

instruídos com a documentação comprovativa dos danos decorrentes dos mesmos e dos 

montantes apurados e, por se considerarem igualmente preenchidos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidade públicas, somos de 

entendimento, tendo em conta a fundamentação do presente processo que, deve a 

Câmara Municipal deliberar igualmente assumir a responsabilidade pelos sinistros supra 

identificados e, consequentemente, indemnizar os Requerentes pelos danos nos 

montantes acima melhor identificados. ------------------------------------------------------  

Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V.Exa.” -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar 

proceder nos estritos termos do nela sugerido. -------------------------------------------   

= INDEMNIZAÇÕES – VANESSA FERREIRA RODRIGUES – REQUERIMENTO = 

Por Vanessa Ferreira Rodrigues, foi apresentado um requerimento datado de dois de 

janeiro de dois mil e vinte, pela qual solicita o pagamento dos danos sofridos na direção 

e nos dois pneus do lado direito da sua viatura, provocados por um buraco na via quando 

circulava na Avenida das Ilhas, no dia dezanove de dezembro de dois mil e dezanove. ----   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

“Nestes termos, somos de parecer que, deve a Câmara Municipal de Albufeira deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar o 

Requerente pelos danos ocorridos, montante de 110,00€ (cento e dez euros).------------ 

É de se ressalvar que deram entrada nesta Edilidade reclamações/requerimentos de 

outros sinistros ocorridos no mesmo local, a correr termos nos seguintes processos:---- 

 Processo de sinistro n.º 09/2020, Sra. Vanessa Ferreira Rodrigues, a correr termos 

no SGDCMA/2020/544,com danos no montante de 240,00€ (duzentos e quarenta 

euros); --------------------------------------------------------------------------------------   

 Processo de sinistro n.º 03/2020, Sra. Lúcia da Silva Francisco, a correr termos no 

SGDCMA/2019/86856, com danos no montante de 188,46€ (cento e oitenta e oito 

euros e quarenta e seis cêntimos); --------------------------------------------------------  

 Processo de sinistro n.º 01/2020, Sr. Alberto José Cabrita Martins, a correr 

termos no SGDCMA2O19/87051, com danos no montante de 214,27€ (duzentos e 

catorze euros e vinte e sete cêntimos). --------------------------------------------------  
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Relativamente a estes processos de sinistros, por se verificarem devidamente 

instruídos com a documentação comprovativa dos danos decorrentes dos mesmos e dos 

montantes apurados e, por se considerarem igualmente preenchidos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidade públicas, somos de 

entendimento, tendo em conta a fundamentação do presente processo que, deve a 

Câmara Municipal deliberar igualmente assumir a responsabilidade pelos sinistros supra 

identificados e, consequentemente, indemnizar os Requerentes pelos danos nos 

montantes acima melhor identificados. ------------------------------------------------------  

Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V.Exa.” -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar 

proceder nos estritos termos do nela sugerido. -------------------------------------------  

 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA MARCA MAN E GRUAS DA MARCA 

PALFINGER, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO  

- APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E 

DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foram apresentadas três informações. ----------------------  

- A primeira do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

“Tendo em conta a necessidade de, durante o período de aproximadamente três anos, 

proceder a reparações nas viaturas da marca MAN e gruas da marca Palfinger, 

pertencentes ao Município de Albufeira, considera-se justificável, a contratação de 

uma firma que permita efetuar as reparações necessárias. ---------------------------------  

De acordo com o n.º 1 do art.º 36.º em articulação com art.º 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, na sua redação atual, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B 

de 31 de agosto, a decisão de contratar e da escolha do procedimento, cabe ao órgão 

com competência para autorizar a despesa. Desta forma, propõe-se a abertura do 

procedimento referido em assunto, nos termos do disposto no ponto ii) da alínea e) do 

n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. ---------------  

Consideram estes Serviços, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 

uma entidade determinada, pelos seguintes motivos técnicos: ------------------------------  

 Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 

programadas, como por exemplo, mudanças de óleo e preparação das viaturas para 

as inspeções periódicas obrigatórias, sendo necessário adquirir peças e acessórios. 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um conjunto 

de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais das 

marcas; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 

bastante inferior à expectável; -----------------------------------------------------------  

 As oficinas municipais não possuem os equipamentos específicos para aceder aos 

sistemas eletrónicos destas viaturas e efetuar diagnósticos, deteções e reparações 

de avarias/anomalias, verificando-se paragens recorrentes das viaturas. --------------  

 No caso das gruas, as mesmas têm que ser sujeitas a verificações técnicas de 

segurança e emissão de relatórios nos termos do Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de 

fevereiro. Estas verificações têm que ser feitas por técnicos competentes com 

conhecimentos teóricos e práticos e experiência, adequados à deteção de defeitos 

ou deficiências e à avaliação da sua importância em relação à segurança na utilização 

do referido equipamento. ------------------------------------------------------------------  

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 

que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado das marcas 

MAN e Palfinger, na região do Algarve: ------------------------------------------------------  

- Hydraplan, S.A. ------------------------------------------------------------------------------  

Considera-se que o concessionário oficial das marcas: --------------------------------------  

 Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

celeridade as peças necessárias para as reparações em curso; -------------------------  

 Quando necessário, é fornecida informação e apoio técnico, essenciais para 

eventuais reparações complexas em curso; -----------------------------------------------  

 Os materiais fornecidos cumprem as especificações técnicas e de segurança 

exigidas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 Possui capacidade para efetuar todo o tipo de reparações em condições técnicas 

satisfatórias e em condições de segurança, bem como as verificações técnicas de 

segurança das gruas, nos termos da legislação em vigor; --------------------------------  

 Possui equipamentos informáticos específicos e próprios da marca (hardware e 

software) para aceder aos sistemas eletrónicos das viaturas, o que permite efetuar 

diagnósticos e outro tipo de verificações; ------------------------------------------------  

 Dispõe de mão de obra especializada, assim como apoio técnico por parte do 

respetivo fabricante, para efetuar as intervenções com precisão e celeridade. -------  

Pretende-se que o fornecimento contínuo produza efeitos a partir do término do 

procedimento de fornecimento de peças e acessórios para viaturas, incluindo serviços 
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de reparação e manutenção, adjudicado à mesma firma, que se encontra atualmente em 

vigor, e cuja verba se prevê que esgote no princípio do próximo ano. Este novo 

procedimento deverá manter-se em vigor até ao momento em que for atingido o limite 

de 60.000,00€ + IVA, ou até ao prazo limite de três anos, consoante o que ocorrer 

primeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Prevê-se a seguinte distribuição da verba: --------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 

Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 

referida.” --------------------------------------------------------------------------------------  

- A segunda do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------  

“Concordo, remeto à consideração superior: -------------------------------------------------      

- a autorização da despesa de 60.000,00 € mais IVA para FORNECIMENTO DE PEÇAS 

E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA MARCA MAN E GRUAS DA MARCA 

PALFINGER, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO, até ao 

limite de 60.000,00 € mais IVA - 2020, 2021, 2022 E 2023; ------------------------------   

- a aprovação das peças de concurso anexas na etapa anterior; ----------------------------  

- a remessa da repartição de encargos proposta na informação de abertura para 

aprovação da Exma. Assembleia Municipal.” --------------------------------------------------  

- A terceira do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

- “Fundamentação do Preço Base (n.º 3 art.º 47.º do CCP) - De acordo com os custos 

verificados em prestação similares em anos anteriores; ------------------------------------  

- Indicação do gestor do contrato (art.º 290.º-A) - Rui Pedro da Costa Azevedo - 

Funcionário 2604; -----------------------------------------------------------------------------  

- Declaração de inexistência de conflito de interesses do gestor do contrato - Em 

anexo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fundamentação da escolha do procedimento, conforme exigido na al.c) do n.º 1 do 

artigo 115.º do CCP: O concessionário da marca em causa é o único que dá garantia de 

qualidade do material a fornecer ou serviços a prestar, podendo ainda ter 

exclusividade nalguns tipos de peças ou diagnósticos e reparações. ------------------------  

- Prazo para apresentação das propostas: 5 (cinco) dias; -----------------------------------  

  

Rubrica 

2020 

(5 meses) 

2021 

(12 meses) 

2022 

(12 meses) 

2023 

(7 meses) 

Peças para 

viaturas  
04.03/02.01.12 2.500,00 € 6.000,00 €  6.000,00 € 3.500,00 € 

Serviços de 

reparação  
04.03/02.02.03  5.833,33 € 14.000,00 € 14.000,00 € 8.166,67 € 
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- Consulta Preliminar (artigo 35.º-A do CCP): - Não foi feita consulta preliminar tendo 

em conta que a estimativa do preço base, baseia-se em custos verificados com 

prestações similares havidos em anos anteriores; -------------------------------------------  

- Agregação de procedimentos (artigo 22.º do CCP): - Tendo em conta que se trata de 

um procedimento por ajuste direto em função de critérios materiais, nos termos do 

art.º 23 e 24 do CCP, este procedimento não deve ser contabilizado para efeitos da 

agregação de procedimentos nos termos do art.º 22 do CCP; -------------------------------  

- Critérios ambientais? Não ou Sim. Fundamentação para a não aplicação dos critérios 

ambientais: - Contrariamente ao que acontece com a aquisição de meios de transporte, 

desconhece-se a existência de critérios de contratação pública ecológica no âmbito da 

ENCP 2020 para aquisição de peças e serviços de manutenção de viaturas.” --------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do procedimento e designar o gestor do contrato nos precisos termos 

sugeridos nas informações, solicitando para evolução do processo, a necessária 

autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no 

artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. -   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA MARCA RENAULT, INCLUINDO SERVIÇOS 

DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, 

ABERTURA DE CONCURSO E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foram apresentadas três informações. ----------------------  

- A primeira do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

“Tendo em conta a necessidade de, durante o período de aproximadamente três anos, 

proceder a reparações nas viaturas da marca Renault, pertencentes ao Município de 

Albufeira, considera-se justificável, a contratação de uma firma que permita efetuar 

as reparações necessárias. -------------------------------------------------------------------  

Consideram estes Serviços, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 

uma entidade determinada, pelos seguintes motivos técnicos:------------------------------  

De acordo com o n.º 1 do art.º 36.º em articulação com art.º 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, na sua redação atual, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B 
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de 31 de agosto, a decisão de contratar e da escolha do procedimento, cabe ao órgão 

com competência para autorizar a despesa. Desta forma, propõe-se a abertura do 

procedimento referido em assunto, nos termos do disposto no ponto ii) da alínea e) do 

n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. ---------------  

 Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 

programadas, como por exemplo, mudanças de óleo e preparação das viaturas para 

as inspeções periódicas obrigatórias, sendo necessário adquirir peças e acessórios. 

Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um conjunto 

de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais da 

marca; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 

bastante inferior à expectável; -----------------------------------------------------------  

 As oficinas municipais não possuem os equipamentos específicos para aceder aos 

sistemas eletrónicos destas viaturas e efetuar diagnósticos, deteções e reparações 

de avarias/anomalias, verificando-se paragens recorrentes das viaturas. --------------  

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 

que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado da marca 

Renault na região do Algarve: -----------------------------------------------------------------  

Entreposto Almotor – Comércio e Reparação de Veículos, S.A. -----------------------------  

Considera-se que o concessionário oficial da marca: ----------------------------------------  

 Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

celeridade as peças necessárias para as reparações em curso; -------------------------  

 Quando necessário, é fornecida informação e apoio técnico, essenciais para 

eventuais reparações complexas em curso; -----------------------------------------------  

 Os materiais fornecidos cumprem as especificações técnicas e de segurança 

exigidas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 Possui capacidade para efetuar todo o tipo de reparações em condições técnicas 

satisfatórias e em condições de segurança; ----------------------------------------------  

 Possui equipamentos informáticos específicos e próprios da marca (hardware e 

software) para aceder aos sistemas eletrónicos das viaturas, o que permite efetuar 

diagnósticos e outro tipo de verificações; ------------------------------------------------  

 Dispõe de mão de obra especializada, assim como apoio técnico por parte do 

respetivo fabricante, para efetuar as intervenções com precisão e celeridade. -------  

Pretende-se que o fornecimento contínuo produza efeitos a partir do término do 

procedimento de fornecimento de peças e acessórios para viaturas, incluindo serviços 
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de reparação e manutenção, adjudicado à mesma firma, que se encontra atualmente em 

vigor e cujo término está previsto para março do próximo ano. Este novo procedimento 

deverá manter-se em vigor até ao momento em que for atingido o limite de 79.200,00€ 

+ IVA, ou até ao prazo limite de três anos, consoante o que ocorrer primeiro. ------------   

Prevê-se a seguinte distribuição da verba: --------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 

referida.” --------------------------------------------------------------------------------------  

- A segunda do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------   

“Concordo, remeto à consideração superior: -------------------------------------------------      

- a autorização da despesa de 79.200,00 € mais IVA para fornecimento contínuo de 

peças e acessórios para viaturas da marca Renault, incluindo serviços de reparação e 

manutenção; -----------------------------------------------------------------------------------   

- a aprovação das peças de concurso anexas na etapa anterior; ----------------------------  

- a remessa da repartição de encargos proposta para aprovação da Exma. Assembleia 

Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------  

- A terceira do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

“Fundamentação do Preço Base (n.º 3 art.º 47.º do CCP) - De acordo com os custos 

verificados em prestação similares em anos anteriores; ------------------------------------  

- Indicação do gestor do contrato (art.º 290.º-A) - Rui Pedro da Costa Azevedo - 

Funcionário 2604; -----------------------------------------------------------------------------  

- Declaração de inexistência de conflito de interesses do gestor do contrato - Em 

anexo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fundamentação da escolha do procedimento, conforme exigido na al.c) do n.º 1 do 

artigo 115.º do CCP: O concessionário da marca em causa é o único que dá garantia de 

qualidade do material a fornecer ou serviços a prestar, podendo ainda ter 

exclusividade nalguns tipos de peças ou diagnósticos e reparações. ------------------------  

- Prazo para apresentação das propostas: 5 (cinco) dias; -----------------------------------  

- Consulta Preliminar (artigo 35.º-A do CCP): - Não foi feita consulta preliminar tendo 

em conta que a estimativa do preço base, baseia-se em custos verificados com 

  

Rubrica 

2020 

(2 meses) 

2021 

(12 meses) 

2022 

(12 meses) 

2023 

(10 meses) 

Peças para 

viaturas  
04.03/02.01.12 

4.215,83€  

c/IVA 

20.295,00€ 

c/ IVA 

20.295,00€ 

c/IVA 

16.079,17€  

c/IVA 

Serviços de 

reparação  
04.03/02.02.03  

2.029,50€  

c/IVA 

12.177,00€ 

 c/IVA 

12.177,00€  

c/IVA 

10.147,50€  

c/IVA 
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prestações similares havidos em anos anteriores; -------------------------------------------  

- Agregação de procedimentos (artigo 22.º do CCP); Tendo em conta que se trata de um 

procedimento por ajuste direto em função de critérios materiais, nos termos do art.º 

23 e 24 do CCP, este procedimento não deve ser contabilizado para efeitos da 

agregação de procedimentos nos termos do art.º 22 do CCP; -------------------------------  

- Critérios ambientais? Não ou Sim. Fundamentação para a não aplicação dos critérios 

ambientais: - Contrariamente ao que acontece com a aquisição de meios de transporte, 

desconhece-se a existência de critérios de contratação pública ecológica no âmbito da 

ENCP 2020 para aquisição de peças e serviços de manutenção de viaturas.” --------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do procedimento e designar o gestor do contrato nos precisos termos 

sugeridos nas informações, solicitando para evolução do processo, a necessária 

autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no 

artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. -   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MÃO LIVRE OFICINA DE DESIGN  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em catorze de fevereiro último, através do qual determinou autorizar a 

emissão da licença especial de ruído à empresa Mão Livre Oficina de Design, para a 

realização de obras de remodelação no interior do Hotel Alpinus, no dia dezassete de 

fevereiro de dois mil e vinte, e, conforme o disposto no número três do artigo 

trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. --------------   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO, S.A. 

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em treze de fevereiro último, através do qual determinou autorizar a emissão 

da licença especial de ruído à empresa Construções Gabriel A.S. Couto, S.A., para a 

realização de obras de construção civil, na Urbanização Vale Navio, Albufeira, no dia 

quinze de fevereiro também último, e, conforme o disposto no número três do artigo 

trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 
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setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara municipal. -------------   

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número 

um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou 

a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a 

presidência a senhora vice-presidente. ----------------------------------------------------   

= MATERIAIS PARA RECICLAGEM E SUCATA - CEDÊNCIA DE MATERIAIS 

PARA RECICLAGEM E SUCATA, E DE VIATURAS EM FIM DE VIDA, AOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Tendo em conta que: -------------------------------------------------------------------------  

- Ao longo de anos tem sido pedido ao Armazém para guardar os mais diversos 

materiais, muitos dos quais usados/sobejantes, sendo que, a experiência tem mostrado 

que não voltam a ter aplicação; ---------------------------------------------------------------  

- Existem também materiais novos, que por se encontrarem armazenados há muitos 

anos, se tornaram inoperacionais ou obsoletos e já não são utilizados; ---------------------  

- O local onde o Armazém tem depositado os materiais referidos é num espaço 

conhecido como P4, no Pavilhão C, nas Instalações Técnicas de Vale Pedras. Este espaço 

encontra-se repleto de material, sem previsão da respetiva necessidade, ocupando 

espaço necessário para outros materiais de stock e constituem uma carga térmica 

elevada de materiais, com risco de incêndio; ------------------------------------------------  

- Tendo em conta a falta de espaço, as condições de acondicionamento dos materiais, 

têm sido alvo de inconformidades, em sede de relatório resultante de auditorias 

realizadas; -------------------------------------------------------------------------------------  

- Com a progressiva implementação da contabilidade de custos, verifica-se a 

necessidade de muitos dos materiais adquiridos pelos diversos serviços camarários 

passarem a dar entrada em Armazém e de serem controlados pelo Armazém, com a 

consequente necessidade de mais espaço de armazenamento (sendo previsível para 

breve, a entrada em Armazém, de muito material adquirido pelos diversos serviços, 

neste âmbito); ---------------------------------------------------------------------------------  

- Tendo em conta a necessidade de desocupação do espaço referido, este serviço 

indagou junto dos vários serviços responsáveis pelo material ali depositado, sobre a 
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eventual necessidade desses materiais, tendo constituído vários lotes de material 

inoperacional, obsoleto, ou sem aplicação, indicado pelos serviços responsáveis como já 

não tendo utilização; --------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente a estes lotes de material não utilizável pelos serviços Municipais, algum 

deste material poderá ser valorizável como sucata ou material reciclável. No entanto, 

para o Município de Albufeira, a dificuldade na separação dos componentes e a 

necessidade de transporte, inviabilizam a valorização dos materiais na totalidade, 

podendo mesmo constituir uma despesa; -----------------------------------------------------  

- Paralelamente com os materiais obsoletos e inoperacionais, existe ainda um lote de 15 

viaturas em fim de vida, cuja hasta pública de alienação realizada (HASTA PÚBLICA 

DE VEÍCULOS EM ESTADO DE USO), não teve qualquer interessado; --------------------  

- Estas viaturas em fim de vida encontram-se unicamente a ocupar o espaço exterior 

nas Instalações Técnicas de Vale Pedras, a contribuir para o mau aspeto deste espaço 

e causar um risco acrescido de poluição para o ambiente; ----------------------------------  

- Numa das suas deslocações a Vale Pedras, elementos dos Bombeiros Voluntários de 

Albufeira tiveram conhecimento da existência dos materiais referidos e do lote de 15 

viaturas em fim de vida, tendo-se mostrado interessados em processar o seu 

encaminhamento e no aproveitamento das viaturas para ações de formação e de treino 

operacional, pelo que formalizaram pedidos nesse sentido (pedidos em anexo); -----------  

- O processamento para alienação destes materiais e viaturas iria consumir os recursos 

humanos deste município, tão necessários para outros serviços; ---------------------------  

- A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Albufeira pode alienar 

diretamente os materiais obsoletos, tirando proveito de uma receita para apoio a esta 

instituição; -------------------------------------------------------------------------------------  

- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira é uma associação 

humanitária sem fins lucrativos que prossegue uma missão social no Município de 

Albufeira, de reconhecida importância; ------------------------------------------------------  

- Apesar de existir um protocolo de colaboração entre o Município de Albufeira e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, a cedência dos 

materiais e das viaturas em fim de vida, seria uma mais valia útil para ajudar esta 

associação; -------------------------------------------------------------------------------------  

- No âmbito das competências legais do Município de Albufeira, assume especial 

relevância o apoio ou comparticipação a atividades de natureza social, de interesse 

municipal; --------------------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se que: --------------------------------------------------------------------------------    
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- Seja cedido o material abaixo indicado, obsoleto, inoperacional ou sem utilização, 

conforme fotos anexas: -----------------------------------------------------------------------  

 Acessórios de tubagens de Águas e Saneamento; ----------------------------------------  

 Antenas, câmaras, módulos informáticos e monitores CRT da Informática; ------------  

 Luminárias e projetores de Iluminação Pública; ------------------------------------------  

 Tabelas de basket do Desporto; ----------------------------------------------------------  

 Luminárias de iluminação interior, da Eletricidade; --------------------------------------  

 Dois motores das escadas rolantes, do setor de Energias; ------------------------------  

- Sejam cedidas as 13 viaturas, uma máquina de limpeza de praias e uma caldeira de 

alcatrão, identificadas conforme abaixo indicado: ------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a necessidade de abate das viaturas junto do Instituto de Mobilidade 

e dos Transportes, deverá a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Albufeira enviar um certificado de destruição, emitido por um centro de abate 

licenciado, após a sua utilização em formação ou treino operacional. -----------------------  

Caso a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Albufeira não remeta ao 

Município de Albufeira o certificado de destruição referido, até 31-12-2025, as 

viaturas reverterão automaticamente para o Município de Albufeira que procederá ao 

seu abate.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 

reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------  

 F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS 

NS 00237 Flogaza Guterth 93 2004 Maq. Limpeza praias 

83-78-MI Ford Transit 1998 Ligeiro 

XD-24-70 Ford Transit 1991 Ligeiro 

00-64-AZ Ford Transit 1992 Ligeiro 

07-41-CR Ford Transit 1993 Ligeiro 

35-67-AP Ford Transit 1992 Ligeiro 

26-63-HF Honda Civic 1996 Ligeiro 

40-72-JG Iveco S 59E12P 1997 Pesado 

s/matrícula OAM L 250 Litros 1989 Caldeira alcatrão 

VX-08-22 Renault 19 1988 Ligeiro 

49-14-PN Renault Kangoo 2000 Ligeiro 

61-87-QP Renault Kangoo 2000 Ligeiro 

51-23-HB Ford Escort 1996 Ligeiro 

51-25-HB Ford Escort 1996 Ligeiro 

90-09-QP Ford Transit 2000 Ligeiro 
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= TELAS DE SOMBREAMENTO AUTOMÓVEL – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

E RECREATIVA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE ALBUFEIRA  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem no Departamento de Projetos e Edifícios 

Municipais foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------  

“No seguimento da determinação superiormente emitida, reencaminha-me o DDPGU a 

10 de fevereiro de 2020, o processo n.º 10/2008, com o requerimento de 4 de julho de 

2018, n.º 33185 em que a Associação Sócio-Cultural e recreativa dos amigos da 

terceira idade, vem “na qualidade de titulares do direito de superfície do espaço em 

Vale de Serves, Ferreiras", solicitar autorização à Câmara, entidade titular do prédio, 

“para a instalação de telas de sombreamento automóvel, no espaço exterior”. ------------  

O presente requerimento, salvo douto entendimento, funde duas situações distintas: ----  

1.ª- O pedido de autorização ao titular do prédio, neste caso ao Município de Albufeira;-  

2.ª- A instalação de toldos de sombreamento para automóveis e o enquadramento no 

regime jurídico de urbanização e edificação. ------------------------------------------------  

Sobre a 1.ª, trata uma decisão de vontade por parte da Ex.ma Câmara. -------------------  

Sobre a 2.ª, passa-se à sua análise: ----------------------------------------------------------  

Segundo elementos gráficos e descritivos apresentados, considero que a pretensão 

consiste na colocação de toldos de sombreamento amovíveis em prumos metálicos 

parafusados ao solo, facilmente removíveis. -------------------------------------------------  

Os toldos são constituídos por panos têxteis de sombreamento colocados em estrutura 

metálica que não consubstanciam área de construção edificada e por consequência não 

tem área de implantação. ---------------------------------------------------------------------  

Tal situação, nunca terá sido colocada como dúvida veja-se os milhares de toldos 

existentes, ao longo do território. -----------------------------------------------------------  

Mas, vejamos a definição de área de construção constante no Regulamento do PDM, 

ponto 9 artigo 54.º e de implantação, no ponto 7 do mesmo artigo, que passo a citar: ----  

"7) Área total de implantação (ATI) - somatório das áreas resultantes da projeção 

horizontal de todos os edifícios residenciais e não residenciais, delimitada pelo 

perímetro dos pisos mais salientes, excluindo varandas e platibandas; ---------------------  

9) Área total de construção (ATC) - somatório das áreas brutas de todos os pisos dos 

edifícios, acima e abaixo do solo, excluindo as garagens, quando situadas totalmente em 

cave, superfície de serviços técnicos (posto de transformação, central térmica, central 

de bombagem) e galerias exteriores públicas, arruamentos ou outros espaços livres de 

uso público cobertos pela edificação;" -------------------------------------------------------  
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donde retira que no presente caso não existem áreas a contabilizar, o que equivale a 

valores zero. -----------------------------------------------------------------------------------  

Assim, qualquer que seja a área do prédio ou o valor do índice da zona em que se insira, -  

 

 

 

terá sempre resultado zero, de onde se conclui que o PDM de Albufeira não apresenta 

impedimento à pretensão. ---------------------------------------------------------------------  

Se o valor da área de construção, é zero, caberá aferir, em face ao RJUE, qual o 

controlo prévio a que está sujeito, ou a sua isenção, por constituir obra de escassa 

relevância urbanística. ------------------------------------------------------------------------  

As obras de escassa relevância urbanística são as definidas no artigo 6.ª-A, ou outras 

qualificadas em regulamento municipal conforme alínea i) do ponto 1 do citado artigo. ---  

Por qualificação da alínea a) do ponto 1 do artigo 4.º do regulamento das operações 

urbanísticas do município de Albufeira, entre outros consideram-se obra de escassa 

relevância urbanística, cito: ------------------------------------------------------------------  

"a) Aquela, cuja cércea relativamente ao solo natural seja inferior a 2.60m e a sua área 

de construção seja inferior a 20m2, e se destinem, exclusivamente, a apoio aos usos 

existentes no prédio, desde que não confinem com a via pública e apresentem 

afastamento ao eixo da via pública igual ou superior aa da construção principal." ---------  

No presente caso, temos uma estrutura metálica que indica a altura de 2,20m na parte 

inferior sendo a superior a resultante da curvatura do pano em função da largura 

variável entre prumos tem área de construção zero, destina-se a sombreamento de 

automóveis localizada no parque posterior da edificação, a mais de 20m da via pública. --  

Mesmo que se entenda tratar como uma edificação, esta encontra-se isenta de 

controlo prévio por se enquadrar nas outras obras qualificadas em regulamento 

municipal, como de escassa relevância urbanística. ------------------------------------------  

Quanto ao parecer do técnico e do chefe da DGU, datado de 21/02/220, dadas as 

omissões na fundamentação de fato e de direito, para a formulada proposta de decisão 

da Exma. Câmara, concernirá a devida pronuncia, ao diretor do DPGU, legitimo superior 

hierárquico. ------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto e sendo este o meu entendimento, caberá à Câmara tomar posição 

sobre se autoriza ou não, no seu prédio, a pretensão do requerente. ----------------------  

Caso superiormente se entenda, o presente poderá ser submetido a parecer da Divisão 

Jurídica e de Contencioso.” -------------------------------------------------------------------  

COS = (Área de construção = 0) CAS = (Área de implantação = 0) 

IUS  Área do prédio IOS  Área do prédio 
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Foi deliberado, por unanimidade, em face da informação, autorizar a instalação de 

telas de sombreamento automóvel. ---------------------------------------------------------  

 

= PLANOS – PLANO DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO (PGD) DO PARU DE 

ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Planeamento e Reabilitação 

Urbana foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------------------------------  

1. “ENQUADRAMENTO: ---------------------------------------------------------------------  

A presente informação refere-se à análise do documento que consubstancia a proposta 

final de Plano de Gestão e Divulgação (PGD), que compreende um dos quatro projetos 

nucleares que integram o Plano de Ação e Regeneração Urbana de Albufeira (PARU), 

contratado entre o Município e a Autoridade de Gestão CRESC Algarve 2020. -----------   

------------------------------Quadro 01|Projetos Nucleares: PARU------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A elaboração do Plano de Gestão e Divulgação (PGD) encontra-se prevista na 

candidatura do Município de Albufeira aos Planos de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU´s) do Programa Operacional Regional – CRESC Algarve 2020 (conforme Aviso n.º 

ALG-16-2015-17), candidatura esta submetida em 29 de abril de 2016 e aprovada com 

mérito, a 11 de agosto de 2016. ---------------------------------------------------------------   

A previsão do Plano de Gestão e Divulgação (PGD) na candidatura de Albufeira aos 

PARU´s permitiu obter mais financiamento que os restantes municípios, tendo o PARU 

de Albufeira alcançado o 1.º lugar. -----------------------------------------------------------   

O Aviso n.º ALG-16-2015-17 estabelecia como objetivo dos PGD´s o enquadramento do 

acompanhamento das ações e das parcerias a desenvolver, com vista ao cumprimento 

dos objetivos e das metas estabelecidas no PARU. ------------------------------------------  

O Plano de Gestão e Divulgação do PARU de Albufeira foi elaborado com auxílio à 

aquisição de serviços externa. O procedimento para a aquisição de serviços para a sua 

elaboração foi determinado por despacho do Sr. Presidente de 25.05.2017 por ajuste 

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

      PARU de Albufeira – Projetos Nucleares 

 

1. Reabilitação integrada da Praça da República e Musealização dos Vestígios Arqueológicos – 

concluído 

2. Reabilitação do Espaço da antiga Igreja Matriz de Albufeira (atual Quintal da Câmara 

Municipal) com vista à ampliação do Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira 

3. Reabilitação para adaptação a Centro de Artes e Ofícios (Edifício do Antigo Tribunal) 

4. Operação de Gestão e Divulgação do PARU 

 



  

 

 

 __________________________ 
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direto, a executar pela equipa técnica contratada para o efeito, Quaternaire Portugal, 

e consistiu na elaboração de um instrumento obrigatório de Gestão e de Implementação 

do PARU de Albufeira, tendo como objetivo, garantir as melhores condições para a 

obtenção de resultados, incluindo o nível de alavancagem de investimentos privados e 

investimentos públicos complementares às operações financiadas no âmbito do PARU 

de Albufeira. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Plano de Gestão e Divulgação do PARU também foi alvo de candidatura (conforme 

Aviso n.º ALG-16-2016-05) submetida a 22 de dezembro de 2017 e aprovada em 17 de 

maio de 2018, com o código n.º ALG-04-2316-FEDER-000025.-----------------------------   

Pretende-se com o PGD cumprir algumas exigências previstas no contrato de 

financiamento do PARU de Albufeira, mais especificamente: ------------------------------  

 publicitar os apoios dos Fundos Estruturais, no cumprimento de todas as normas 

regulamentares estabelecidas; ------------------------------------------------------------  

 divulgar todo o tipo de incentivos que estão associados ao PARU, como o IFRRU 

2020 (Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas) e os 

benefícios fiscais e outros no quadro do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 

visando um efeito de alavancagem de investimento complementar, designadamente 

privado, em reabilitação urbana; ----------------------------------------------------------  

 aumentar o grau de conhecimento e satisfação dos residentes e visitantes, adotando 

uma atitude preventiva e corretora no que se refere a impactes das obras na 

qualidade de vida e na funcionalidade urbanas (ruído, segurança, fecho temporário 

de arruamentos e outros condicionamentos). ---------------------------------------------  

Desta forma, a presente proposta de Plano de Gestão e Divulgação é uma operação 

prevista no PARU de Albufeira, oportunamente aprovado pela Autoridade de Gestão do 

CRESC Algarve 2020, e visa dotar a entidade promotora do PARU, ou seja, o Município 

de Albufeira, de um instrumento orientador dos procedimentos e métodos de 

implementação deste Plano, nas componentes de gestão, monitorização e avaliação, 

divulgação da procura e de comunicação e reporte. -----------------------------------------  

2. ANÁLISE: ----------------------------------------------------------------------------------  

O presente documento encontra-se estruturado em quatro capítulos, sendo que o 

primeiro se refere ao enquadramento do mesmo e o segundo faz uma abordagem ao 

PARU de Albufeira, desde a área de intervenção, a reprogramação do mesmo e à 

síntese de diagnóstico e antecedentes em matéria de regeneração urbana municipal.  ---  

O terceiro capítulo abrange o Modelo de gestão do PARU de Albufeira, nomeadamente 

a estrutura de gestão do PARU, identificados numa matriz de gestão dos 4 projetos 
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nucleares, onde consta as ações previstas em cada um deles, a gestão política (pelouros 

responsáveis) e a gestão operacional ao nível dos serviços responsáveis pelos 

projetos/ações, e bem como os instrumentos de monitorização e avaliação (indicadores 

de realização e de resultado-inquéritos- e elaboração de relatórios de avaliação).  -------  

Destaca-se pela sua importância na divulgação do PARU de Albufeira, o quarto capítulo, 

onde se elenca os objetivos e públicos-alvo, a dinamização da procura (facilitada pela 

realização de sessões de divulgação), a comunicação e o plano de meios. -------------------    

O referido plano de meios apresenta as principais ações de comunicação a realizar no 

âmbito do PGD do PARU de Albufeira, indicando o público-alvo a que se destinam, o 

meio de comunicação/ação a utilizar, a respetiva calendarização e quantidade previstas, 

nomeadamente:  -------------------------------------------------------------------------------  

- a criação da imagem global de reabilitação urbana do Município de Albufeira; -----------  

- a criação de subsite e a produção de conteúdos para subsite e facebook; ---------------  

- vídeos informativos; -------------------------------------------------------------------------  

- banners digitais, rollups, painéis, mupis, cartazes; -----------------------------------------  

- publicação final; -----------------------------------------------------------------------------   

- sessões de divulgação; -----------------------------------------------------------------------  

- seminário de encerramento; e --------------------------------------------------------------  

- relatórios e memorandos de monitorização e de avaliação do PARU. ---------------------   

No decorrer dos trabalhos, foram efetuadas reuniões com o DPGU-DPRU, o DDESC e o 

DCRPRI, encontrando-se a presente Proposta Final de Plano de Gestão e Divulgação 

(PGD) do PARU de Albufeira, alinhado com o definido nas mesmas, considerando-se 

assim, salvo melhor opinião, que esta se encontra em condições de prosseguir para 

apreciação da digníssima Câmara Municipal no sentido de promover a sua aprovação. -----  

3. CONCLUSÃO: ------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, encontra-se a proposta de Plano de Gestão e Divulgação (PGD) do 

PARU de Albufeira em condições da digníssima Câmara Municipal, caso assim o entenda 

deliberar: --------------------------------------------------------------------------------------   

1. Manifestar concordância com a presente proposta de plano.” ---------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

nada têm a opor neste ponto. Afirmou depois que há pouco tempo estes edis 

participaram na reunião sobre o Plano do Alfamar, reunião essa em que foi dito 

que haveria de ser apresentado o Plano de Pormenor do Porto de Recreio de 

Albufeira. Explicou depois que quando são agendados pontos relativos a planos, 

seria importante ser feita uma reunião de preparação com os vereadores não 
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permanentes, a fim destes edis perceberem o que está em causa e qual a intenção 

dos mesmos.  ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente concordou e disse que quando surgisse a alteração a um plano 

de pormenor seria promovida uma reunião conjunta com todos os membros da 

câmara municipal. ----------------------------------------------------------------------------     

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, manifestar concordância com o Plano de Gestão e Divulgação 

(PGD) do PARU de Albufeira. ---------------------------------------------------------------   

= PLANOS – PLANO DE PORMENOR DO PORTO DE RECREIO DE ALBUFEIRA  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Planeamento e Reabilitação 

Urbana foi apresentada uma informação que se dá por integralmente transcrita e da 

qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e 

que, em conclusão, refere o seguinte: --------------------------------------------------------   

“5. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto encontra-se a digníssima Câmara Municipal em condições, caso assim o 

entenda, de deliberar: ------------------------------------------------------------------------  

1. Determinar a elaboração da Alteração do Plano de Pormenor Porto Recreio de 

Albufeira, nos termos do artigo 76.º do RJIGT, e com os fundamentos descritos no 

n.º 4 dos Termos de Referência; ----------------------------------------------------------  

2. Aprovar os Termos de Referência propostos; --------------------------------------------  

3. Determinar, para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 76.º do RJGIT:----------------  

a. Um prazo de elaboração de 24 meses; ----------------------------------------------------  

b. Um período de participação de 15 dias, nos termos previstos no artigo 88.º do 

RJGIT; -------------------------------------------------------------------------------------  

c. A publicação no Diário da República; ------------------------------------------------------  

d. A divulgação através da: -------------------------------------------------------------------  

i. Comunicação social e do boletim municipal; -----------------------------------------------  

ii. Plataforma colaborativa; ------------------------------------------------------------------  

iii. Sítio da internet da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

4. Determinar, para efeitos do disposto no artigo 120.º do RJGIT, a não sujeição a 

procedimento de Avaliação Ambiental, de acordo com os critérios estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2011 de 

4 de maio. ----------------------------------------------------------------------------------  

5. Transmitir o teor da presente deliberação à CCDR Algarve.” ---------------------------  
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Esta informação fazia-se acompanhar da minuta de Aviso, 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 e nos 

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------   

1) determinar a elaboração da Alteração do Plano de Pormenor Porto Recreio de 

Albufeira, nos termos do artigo septuagésimo sexto do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, e com os fundamentos descritos no número 

quatro dos Termos de Referência; ---------------------------------------------------------   

2) aprovar os Termos de Referência propostos; ------------------------------------------  

3) determinar, para efeitos do previsto no número um do artigo septuagésimo 

sexto do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial: --------------------   

a. um prazo de elaboração de vinte e quatro meses; ------------------------------------   

b. um período de participação de quinze dias, nos termos previstos no artigo 

octogésimo oitavo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; ------   

c. a publicação no Diário da República; ----------------------------------------------------   

d. divulgação através da comunicação social, do boletim municipal, da plataforma 

colaborativa e do Sítio da internet da Câmara Municipal. -------------------------------   

4) determinar, para efeitos do disposto no artigo centésimo vigésimo do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a não sujeição a procedimento de 

Avaliação Ambiental, de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto-Lei 

número duzentos e trinta e dois, barra, dois mil e sete, de quinze de junho, 

alterado pelo Decreto-lei número cinquenta e oito, barra, dois mil e onze, de 

quatro de maio; -------------------------------------------------------------------------------  

5) dar conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve do teor da presente deliberação. -------------------------------------------------  

= PLANOS – PLANO DE PORMENOR – PLANO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 

RURAL – ESCARPÃO (PP-PIER-E) – CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 

 – INFORMAÇÃO = 

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou o que estava em causa neste 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em 

regime de substituição, arquiteto Eduardo Viegas, disse que se tratava da 

primeira versão da proposta de plano.  ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que há aqui algumas alterações que lhe 

suscitam dúvidas e que estão relacionadas com o espaço permitido para colocação 
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de painéis solares, uma vez que esta alteração vem permitir mais espaço para a 

colocação deste tipo de equipamentos. Lembrou ainda que na altura surgiu uma 

discussão sobre os painéis solares e o impacto visual que criariam naquela zona, 

dado que existe um aumento exponencial da área em que os mesmos podem ser 

colocados. Perguntou depois se o senhor arquiteto Eduardo Viegas podia dar 

alguma explicação sobre este assunto.-----------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que a proposta não tem uma nova 

delimitação da área para painéis solares, mas considera compatível as zonas de 

lavra com a colocação de painéis solares. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que é a mesma coisa dita de uma forma 

diferente. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas concordou que resulta em mais áreas que 

podem ser ocupadas com painéis solares, mas não existe um polígono que possa ser 

quantificado, embora se permita que em zonas delimitadas como zona de lavra 

possam ser colocados painéis solares.  ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não se encontra em condições de 

deliberar sobre esta matéria, uma vez que desconhece a dimensão dessa área 

disponível, bem como o impacto visual que possa causar nessa zona.-------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que o impacto visual é uma das 

componentes, mas aquela zona tem a particularidade de estar localizada num ponto 

de ligação à rede, tratando-se também de uma zona relativamente plana em que o 

impacto visual não é o mais dominante. Afirmou depois que as energias renováveis 

devem ser sempre potenciadas e que seria a forma de rentabilizar aquele solo. -----  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a primeira vez que se discutiu esta 

matéria, o senhor doutor Carlos Silva e Sousa ainda presidia à câmara municipal, 

tendo na altura os vereadores não permanentes colocado precisamente esta 

questão de poder existir um alargamento do espaço destinado a painéis solares, o 

que agora parece que se está a concretizar. ---------------------------------------------     

O senhor presidente propôs que o ponto fosse retirado e que fosse feita uma 

reunião para analisar esta matéria. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente concordou com esta proposta. -------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que na altura se falou com o senhor doutor 

Carlos Silva e Sousa sobre a hipótese da área disponível vir a ser ocupada por 

painéis solares, tendo na altura sido dito que essa hipótese existia, mas que essa 

ocupação não se efetivaria.  ----------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o castelo de Paderne é um marco 

para os vereadores não permanentes, dado tratar-se de uma referência 

importante. ------------------------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente disse que estes painéis solares só serão visíveis do próprio 

castelo, mas que este assunto podia ser retirado para melhor análise. ----------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ficaria agradecido se o senhor 

presidente retirasse este ponto, uma vez que não iria votá-lo. ------------------------  

O senhor presidente disse que se retirava o ponto e se fazia uma reunião. ----------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que na reunião também poderia estar 

presente a equipa que está com o trabalho em mãos. ------------------------------------    

O senhor presidente disse que até poderia não ser necessária a presença da 

equipa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que os projetos específicos estão 

sujeitos a estudo de impacto ambiental, em sede dos quais as questões da 

paisagem, dos solos, da morfologia, da fauna e da flora assumem uma primordial 

importância.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se a cultura também não foi ouvida. ------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que se a proposta fosse aprovada, o 

procedimento seria remetido para a CCDR para fazer conferência procedimental.-- 

Lembrou depois que ainda não está em causa a aprovação da proposta, mas se a 

câmara municipal a propuser à CCDR, esta entidade irá proceder à conferência 

procedimental, reunindo as entidades e recebendo os pareceres das entidades 

sujeitas a esta proposta. --------------------------------------------------------------------     

O senhor vereador Lino Aguiar perguntou porque é que esta proposta está a ser 

estudada. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que se trata de uma proposta dos 

interessados/promotores, uma vez que se trata de um procedimento com contrato 

para planeamento, estando a elaboração da proposta a ser financiada pelos 

promotores. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Lino Aguiar disse que assim se torna claro que o objetivo é 

aumentar a área ocupacional. ---------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que a proposta tem dois objetivos: 

permitir a compatibilização do uso da área de lavra com os painéis fotovoltaicos, o 

que resulta num aumento da área; e a questão dos anexos de pedreira se 

localizarem mais próximo da zona de lavra, com o objetivo de permitir que, à 
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medida que a área da pedreira for avançando, as maquinarias possam estar perto 

da escavação. Terminou dizendo que a proposta de plano tem estas duas 

componentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que continuava a achar melhor a 

retirada deste ponto. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o ponto seria retirado e que seria feita uma 

reunião em breve sobre este assunto. -----------------------------------------------------  

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

= 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): 5414 de 04/02/2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 41/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Guerreiro Raimundo ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Correeira, Lote n.º 8, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 30 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais trinta 

dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos 

e de Apoio ao Investidor de onze de fevereiro de dois mil e vinte. -------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27760 de 24-06-2019; 34963 de 07-08-2019; 35146 de 

08-08-2019 e 4485 de 28-01-2020 ----------------------------------------------------------  

Processo n.º: 26/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mundo aquático – Parques Oceanográficos de Entretenimento Educativo, 

S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Zoomarine, EN 125, Km 65, Arrancada, freguesia da Guia -----------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação do complexo de equipamentos mecanizados ----  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 
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Urbanística datada de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 4025 de 29-01-2019 de 15-04-2019; 17315 de 18-04-2019; 

23167PE de 24-05-2019; 23167A de 24-05-2019; 23167 de 24-05-2019 e 600603 de 

06-02-2020 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 7T/2003 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nozul Algarve, S.A. -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta do Castelo, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação no decurso da obra do conjunto Turístico, 

Hotel apartamento 5* -------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 38390 de 08-08-2018 e 4002 de 27-01-2020 ---------------  

Processo n.º: 22/1981 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Alberto Rodrigues Vieira Gomes --------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de dezanove de fevereiro de dois mil e vinte. ----  

 Requerimento (s) n.º (s): 55938 de 18-12-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 190/1978 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Edgar Sousa dos Santos --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Renovação da licença de obras de alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de doze de fevereiro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 50155 de 15-11-2017, 32589 de 29-06-2018; 22191 de 20-

05-2019 e 3942 de 24-01-2020 --------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 363/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Filipe Amaral Estrela e Outra --------------------------------------------  

Local da Obra: Alto dos Caliços, Lote G1, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  
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Assunto: Licença – Construção de piscina e legalização de muros de vedação --------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte de fevereiro de dois mil e 

vinte, 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): 51307 de 29-12-2016; 48287 de 03-11-2017, 45623 de 21-

10-2019; 5322 de 03-02-2020 e 6446 de 10-02-2020 -------------------------------------  

Processo n.º: 61/2012 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Josefina Maria de Sousa Vilarinho das Dores e Outro ------------------------  

Local da Obra: Quinta do Canhoto, Sitio da Mosqueira, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------   

Assunto: Licença – Alteração e ampliação no decorrer da obra de uma adega -------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença condicionado nos termos da 

informação técnica de catorze de fevereiro de dois mil e vinte e da informação da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de onze de novembro de 

dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 29895 de 23-06-2017 -----------------------------------------  

Processo n.º: 31T/1974 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Hotel Vila São Vicente, Largo Jacinto D’Ayet n.º 4, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------   

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoproteção ---------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. ----------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente. -----------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 28336 de 05-06-2018; 21710 de 17-05-2019 e 26110 de 

11-06-20198 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 145/2004 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Adega do Cantor – Sociedade Vitivinicultura, Lda. ----------------------------  

Local da Obra: Quinta do Miradouro, Álamos, freguesia da Guia ---------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de exploração vinícola – comércio e serviços – 

Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de seis de fevereiro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31593 de 22-06-2018; 7032II de 14-02-2019; 7032EE de 

14-02-2019 e 7032 de 14-02-2019 -----------------------------------------------------------  

Processo n.º: 682/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Carlos Bértolo Duarte e Joaquim Martins Lopes ------------------------  

Local da Obra: Rua Samora Barros, freguesia de Albufeira e Olhos de Água  -------------  

Assunto: Licença – Construção de edifício multifamiliar ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura  -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de onze de fevereiro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6107 de 11-02-2019; 14592 de 03-04-2019 e 49924 de 18-

11-2019 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 495/1996 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sónia de Jesus Delfim de Almeida ---------------------------------------------  

Local da Obra: Beco de S. João. Lote n.º 3, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de fevereiro de dois mil e 

vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 
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decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de 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): 22406 de 21-05-2019; 27191 de 18-06-2019 e 44536 de 

11-10-2019 -------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 4OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. -------------  

Local da Obra: Caminho dos Brejos, Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de um parque de armazenamento de produtos de 

petróleo – GPL ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido, condicionado nos termos do parecer 

técnico de doze de fevereiro de dois mil e vinte. ----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31563 de 22-06-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 104CP/2008 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------   

Local da Obra: Wash & Detail, Zona Industrial, Vale Santa Maria, Lote n.º 11, freguesia 

de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – medidas de autoproteção ---------   

Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 36270 de 24-07-2018 -----------------------------------------  

Processo n.º: 181/1993 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Lisete Henriques Cabrita Pereira ---------------------------------------  

Local da Obra: Charneca, freguesia de Paderne ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de moradia unifamiliar – Legalização ------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de treze de 

junho de dois mil e dezanove. --------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 39625PI de 11-09-2019 e 39625 de 11-09-2019 -------------  
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Processo n.º: 134/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Pedro José Reis Silva -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Certidão – Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e um de 

janeiro de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 52850 de 14-11-2018 e 59901 de 28-12-2018 ----------------  

Processo n.º: 541/1988 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Manoel Karrer D’Orey Roquete Duarte e Outros -----------------------  

Local da Obra: Rua da Correeira, Expansão Sul da Pista, Montechoro, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------   

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar – Legalização ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e nove 

de outubro de dois mil e dezanove. --------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 26373 de 23-05-2018 -----------------------------------------  

Processo n.º: 38/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Rebelo --------------------------------------------  

Local da Obra: Malhão, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e edificação de muros 

de vedação e piscina---------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de um de 

outubro de dois mil e dezanove. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 14293 de 24-03-2017; 38248 de 18-08-2017; 11720 de 13-

03-2018 e 54935 de 27-11-2018 -------------------------------------------------------------  
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Processo n.º: 14/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Suzana Maria Pires Soares -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Matos de Cima, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de quatro de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de trinta de 

julho de dois mil e dezanove. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40614 de 06-11-2015; 15473 de 26-04-2016; 6470 de 14-

02-2017; 39464 de 29-08-2017; 32182II de 27-06-2018; 32182 de 27-06-2018; 9809 

de 06-03-2019; 26614II de 13-06-2019 de 26614 de 13-06-2019 ------------------------  

Processo n.º: 469/1999 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel de Araújo Torres da Silva Daniel --------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Aldeia do Roja Pé, Torre da Medronheira, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------   

Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil e vinte, 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): 26072 de 31-05-2017 e 52800 de 14-11-2018 ---------------  

Processo n.º: 33/2017 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Manuel Francisco Pais -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Licença – Construção de arrecadação ----------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de dezassete de fevereiro de dois mil 

e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de quinze de 

outubro de dois mil e dezanove. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31755 de 17-07-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 140/1995 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Eryl Wyn Jones -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta das flores, Lote n.º 3, Mosqueira, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de fevereiro de dois mil e 

vinte, 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): 32024 de 27-06-2018 -----------------------------------------  

Processo n.º: 316/1978 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Banco Comercial Português, S.A. -----------------------------------------------  

Local da Obra: Av.ª dos Descobrimentos, Edifício Areias Sol, Bloco 2, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração da fachada ----------------------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de dezassete de fevereiro de dois mil 

e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de um de 

outubro de dois mil e dezanove. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35889 de 14-08-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 287/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cristóvão dos Reis Ferreira ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação ------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de quatro de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezassete de 

setembro de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 11132 de 09-03-2017; ECMA48632 de 07-11-2017 e 

ECMA51947 de 28-11-2017-------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 2OU/2017 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. -------------  

Local da Obra: Cerro de Malpique, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe B2 -----------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de quatro de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezassete de 

setembro de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35650 de 19-07-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 62/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cristiana Martins Teles Gonçalves Alves Martins e Miguel Baptista Coelho 

Alves Martins ---------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Casa do Urso, Estrada de Santa Eulália, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Assunto: Licença – Alteração de moradia com muro de vedação ----------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de quatro de fevereiro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezassete de 

setembro de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35782 de 19-07-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 18CP/2018 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vcfalésia – Sociedade Hoteleira, S.A.------------------------------------------  

Local da Obra: Praia da Falésia, Rua do Pinhal, Açoteias, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de ginásio do Victoria Beach & Sports Hotel ---  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos constantes da deliberação 

camarária de vinte e nove de outubro de dois mil e dezanove e tendo em conta a 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de 

dezassete de fevereiro de dois mil e vinte (no sentido de que o comunicante não 

apresentou qualquer pronúncia face àquela deliberação) inviabilizar a presente 

comunicação prévia (por força do disposto no número oito do artigo trigésimo 

quinto do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) devendo informar-se o 

interessado de que não pode executar a obra. -------------------------------------------  

Mais foi deliberado remeter o processo para a Divisão de Fiscalização e Vistorias 

para efeitos de fiscalização do cumprimento da presente. ------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5803 de 10-02-2017 e 22863 de 11-05-2017 -----------------  

Processo n.º: 367/1989 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: William Ian Mccaig e Outra ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale da Azinheira, Caminho do Pinhal, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – 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 dezassete de fevereiro de dois mil e 

vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  
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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): 58538 de 17-12-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 416/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jacinto Manuel Moreno Pedro --------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Lageado, Lote n.º 15, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de fevereiro de dois mil e 

vinte, 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): 10636 de 08-03-2018 e 22485 de 21-05-2019 ---------------  

Processo n.º: 150/2001 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joanne Mary Eastman ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Alto dos Caliços, Lote C, 22-B, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – Legalização ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de cinco de fevereiro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 34310 de 11-07-2018 e 53787 de 09-12-2019 ---------------  

Processo n.º: 60/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: James Mary O’Reilly e Linda Ann O’Reilly --------------------------------------  

Local da Obra: Alpouvar, Lote n.º 53, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com piscina e muros de vedação ---  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de fevereiro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23884 de 14-05-2018; 31860 de 18-07-2019 e 4902 de 

30-01-2020 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 27/2014 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Manuel Alves Lázaro ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Águia, n.º 44, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-----------  

Assunto: Licença – Construção de piscina e logradouro -------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil e vinte, 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): 41271 de 23-09-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 1US/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: NOS Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. ---------------  
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Local da Obra: Rua Dunfermline, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação de infraestruturas de suporte de estação de 

radiocomunicações e respetivos acessórios --------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deferido o pedido, nos termos do parecer técnico de vinte e 

quatro de fevereiro de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 24823 de 03-06-2019 -----------------------------------------  

Processo n.º: 24CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Viragem D’Ouro Unipessoal, Lda. -----------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, Lote n.º 4, freguesia da Guia -----------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia, piscina e muros de vedação ------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de dezassete de fevereiro de dois mil e vinte, 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 onze 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. ---------------------   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias. 

 Requerimento (s) n.º (s): 23159 de 24-05-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 339/1974 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Birtok, S.A. ----------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 1/1993 ---------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
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interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de 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): 44709 de 24-09-2018 -----------------------------------------  

Processo n.º: 75/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Provatudo Lda e Outros ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada de Santa Eulália, Edifício Oura branca, Lote n.º 6, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------   

Assunto: Licença – Alteração de edificação – 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 vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil e vinte, 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): 49083 de 13-11-2019 e 3657 de 23-01-2020 -----------------  

Processo n.º: 832/1986 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vila Galé Gest – Sociedade Gestora Fundos Investimentos Imobiliários, 

S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Setobra, Praia da Galé, freguesia da Guia --------------------  

Assunto: Licença – Alteração de hotel apartamento – Legalização -------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil e vinte, 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): 3706 de 25-01-2018; 21617 de 16-05-2019; 54565 de 11-

12-2019 e 6958 de 11-02-2020 --------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 3/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Anna ShpaKova ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro de Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Licença – Demolição e construção de moradia unifamiliar com muro de vedação 

e piscina ---------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de sete de 

janeiro de dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco. ---------------  

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. ---------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 27317 de 18-06-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 58/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Imortal Desportivo Clube -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Centro Desportivo da Quinta da Palmeira, freguesia de Albufeira e 
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Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de autorização para a instalação de área de serviço de estacionamento 

e pernoita de autocaravanas no prédio situado na Quinta da Palmeira, afeto a um 

Centro Desportivo, ao abrigo de contrato de constituição do direito de superfície -------  

O senhor vereador Lino Aguiar pediu um melhor esclarecimento sobre este 

processo. Perguntou depois qual tinha sido o parecer dos serviços técnicos. ----------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que do ponto de vista urbanístico não 

existe qualquer problema, uma vez o uso pretendido é compatível com o Plano de 

Urbanização da Cidade de Albufeira. Explicou depois que a única questão se coloca 

em termos de legitimidade, atendendo a que o Imortal Futebol Clube tem o direito 

de superfície para o uso de centro desportivo. Afirmou seguidamente que a 

questão foi analisada do ponto de vista jurídico, tendo-se chegado à conclusão que 

está previsto no contrato que podem ser autorizados outros usos pela câmara 

municipal, razão pela qual o processo é trazido à câmara municipal, uma vez que se 

este órgão autorizar o pedido, o Imortal Futebol Clube passa a ter legitimidade 

para poder localizar aquele uso naquele local. --------------------------------------------     

O senhor vereador Lino Aguiar agradeceu o esclarecimento. ----------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado tendo em conta o requerido e 

atendendo ao constante do parecer da Chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e sete de fevereiro de dois mil e 

vinte, autorizar que o “Imortal Desportivo Clube” instale, igualmente, no prédio 

sob o qual foi constituído direito de superfície a favor daquele (em vinte e quatro 

de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois) uma área de serviço de 

estacionamento e pernoita de autocaravanas (para além do já previsto “Centro 

Desportivo”). ----------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Ricardo 

Clemente.--------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43585 de 14-09-2018; 57284 de 11-12-2018; 14863 de 09-

04-2019 e 33263 de 26-07-2019 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 24CP/2018 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Soventra – Sociedade Comercial Compra e Venda e Administração de 

Imóveis ----------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------   

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de conjunto habitacional com piscina e muro 

de vedação -------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de catorze de fevereiro de dois mil e vinte, 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 onze 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. ---------------------   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias.-  

 Requerimento (s) n.º (s): 3778 de 25-01-2019; 32837 de 24-07-2019 e 3575 de 22-

01-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 5/2019 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Yanjun Xu ------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Bela Vista, Lote A12, Rua do Estádio, Correeira, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de estabelecimento comercial -------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de fevereiro de dois mil e 

vinte, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------   
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 Requerimento (s) n.º (s): 4994 de 30-01-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 94/1986 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria da Conceição Martins ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redacção 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 e da Chefe de Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e sete de fevereiro 

de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 4993 de 30-01-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 94/1986 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria da Conceição Martins ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Certidão - Certidão - Destaque de uma parcela de terreno-----------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois 

mil e vinte, 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): 8857 de 21-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 122/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Perfilradical, Lda. ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Apreciação e deliberação sobre a minuta de escritura pública de cedência 
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gratuita de parcela de terreno – cumprimento de condição do licenciamento --------------   

Foi, por unanimidade, deliberado, nos termos, do parecer da Chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e sete de fevereiro 

de dois mil e vinte, aceitar a cedência da parcela de terreno em causa e, assim, 

aprovar a minuta da escritura pública, autorizando-se a imediata outorga da 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= 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 doze horas e quarenta minutos, 

foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada 

pelo senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora 

de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. ----  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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