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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2020 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de abril do ano dois mil e vinte, nesta cidade de 

Albufeira, por videoconferência, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Albufeira, sob a presidência do seu presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, 

achando-se presentes a vice-presidente, senhora Ana Filipa Simões Grade dos 

Santos Pífaro Dinis, e os vereadores, senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da 

Silva, Victor de Oliveira Ferraz, Rogério Pires Rodrigues Neto, Sara Luísa 

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

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

minutos, deu a Câmara início ao: --------------------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que estão a ser colocadas as manilhas de 

ligação à estação elevatória na empreitada da baixa de Albufeira, pelo que perguntou 

quanto tempo ainda iria durar esta obra e se iria existir ao mesmo tempo alguma 

requalificação. Afirmou depois que estão a ser utilizados materiais novos e que 

colocaram pavé com a calçada nos sumidouros, o que poderá não ser a melhor solução 

estética. Perguntou seguidamente se iriam ser requalificados alguns equipamentos 

urbanos, nomeadamente bancos de jardim e candeeiros. Lembrou depois que daqui a 

pouco o país começa a sair da quarentena e a cidade precisa de manutenção, 

nomeadamente nas estradas e caminhos repavimentados, nos passeios, na deservagem, 

na iluminação pública e nos materiais urbanos que necessitam de um upgrade. Afirmou 

ainda que Albufeira vai enfrentar desafios novos e deve estar devidamente arrumada 

para esse efeito. Perguntou depois quantas obras existem neste momento adjudicadas 

por ajuste direto. Afirmou seguidamente que o tempo médio para a conclusão de uma 

distribuição de SGD é muito elevado e que existem demasiadas etapas, pelo que se 

deve agilizar este processo e torná-lo mais prático e efetivo. Referiu depois que seria 

importante reunir a comissão criada na última reunião da câmara municipal a fim de 

procurar soluções e apelar junto do governo para o facto de Albufeira ser das cidades 

mais afetadas do país por esta crise sanitária, uma vez que é totalmente dependente 

do turismo, setor que sofrerá uma grande quebra. Defendeu ainda que o Governo 

deveria ter uma sensibilidade especial para com Albufeira e o papel desta comissão 

poderá ser aqui determinante. Lembrou seguidamente que quanto mais tempo se passa 
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sem respostas, mais problemas sociais surgirão e mais empresas em dificuldades 

existirão, pelo que seria extremamente importante realizar a primeira reunião da 

recém-criada comissão. Alertou depois para a necessidade de ajudar os artistas de 

Albufeira e referiu o caso de Lagoa, em que o município colocou os artistas do concelho 

a atuar num salão e a emitir em direto para as redes sociais, experiência que podia ser 

replicada em Albufeira, o que levaria à contratação de vários artistas e traria alguma 

animação às pessoas. Afirmou seguidamente que a fatura da água foi reduzida pela 

câmara municipal, mas ainda se paga o fornecimento da água e também algumas taxas 

variáveis, existindo escalões que estão elevados, sendo por isso necessária uma maior 

justiça na atribuição de escalões, razão pela qual a câmara municipal se deveria 

debruçar sobre esta questão. Referiu depois que o tema da segurança foi abordado por 

várias pessoas e que o senhor vereador Rogério Neto já explicou que a questão do 

fardamento está a ser tratada. Afirmou ainda que há quem diga que a avaliação dos 

seguranças não está correta, embora a senhora vice-presidente já tenha explicado que 

muitos trabalhadores acabaram por ser penalizados face à avaliação que foi feita. -------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que continuam a existir problemas na 

deservagem, especialmente na zona norte de Albufeira, onde têm existido algumas 

reclamações. Perguntou depois se esta foi uma das competências delegadas na junta de 

freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que esta competência foi delegada na junta de 

freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se deverá chamar a atenção da junta de 

freguesia para este problema. Perguntou depois se já existe luz verde para avançar 

com a fase um da empreitada da Escola Diamantina Negrão. Defendeu depois que esta 

seria a altura ideal para avançar a fase dois desta empreitada, uma vez que a escola 

está vazia, pelo que perguntou o que se iria fazer relativamente a estes trabalhos. 

Referiu seguidamente que está a ser feita uma intervenção nos passeios da rua 

Sacadura Cabral, mas que nada ia ser feito relativamente às infraestruturas 

enterradas, nomeadamente às tubagens de esgotos, pelo que uma munícipe fez uma 

intervenção/reclamação e parece que vão efetivamente proceder à troca da tubagem, 

até porque já tinham existido problemas com ratos e com entupimentos. Perguntou 

depois se esta alteração da tubagem tinha sido prevista desde o início, uma vez que o 

empreiteiro já tinha colocado os pilares e agora retirou-os para fazer esta intervenção, 

o que aparenta não ser uma boa gestão da obra. Defendeu depois que se deve ter em 

conta esta situação em futuras intervenções, especialmente as que serão realizadas na 
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zona da baixa, devendo ser estudado o que é necessário fazer ao nível das 

infraestruturas enterradas ainda antes da adjudicação de qualquer empreitada. 

Terminou perguntando o que é que está previsto neste âmbito nas próximas 

intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se em Albufeira também vão ser 

distribuídas máscaras ou kits pela população, como está a ser feito noutros municípios. -  

O senhor presidente disse que iria tentar responder a todas as questões colocadas. 

Afirmou depois que iria começar pelas questões colocadas pelo senhor vereador 

Ricardo Clemente sobre a baixa de Albufeira, onde está a ser feita uma intervenção na 

rua e na travessa Cândido dos Reis para tentar resolver a questão das infraestruturas 

enterradas. Explicou seguidamente que a solução encontrada para o piso teve como 

único intuito resolver a questão da forma mais rápida possível, mas que mais tarde se 

iria proceder à colocação da calçada portuguesa com pedras basálticas escuras, 

conforme previsto no projeto final da empreitada. Disse ainda que igual procedimento 

está previsto para a avenida 25 de Abril, zona que não vai ser agora intervencionada. 

Explicou ainda que só foi feita esta intervenção na rua e na travessa Cândido dos Reis 

para aproveitar a crise sanitária, uma vez que seria uma intervenção muito complicada 

de se fazer em circunstâncias normais. Explicou seguidamente que o tempo médio de 

despacho nos SGD’s, bem como o número de intervenientes em cada distribuição, 

dependem dos assuntos em causa. Afirmou depois que já chamou a atenção dos 

diretores de departamento para as demoras que por vezes se verificam, mas admitiu 

que nalguns casos as demoras podem ser justificadas. Referiu seguidamente que pensou 

reunir pela primeira vez a comissão recém-criada na próxima segunda-feira, dia vinte e 

sete de abril corrente, pelas nove horas e meia da manhã, mas que depois confirmaria 

esta data. Disse depois que alguns municípios têm convidado os seus artistas para 

atuações através das redes sociais, o que é uma ideia interessante, até para dar a 

conhecer esses artistas aos munícipes, sendo esta uma ideia válida que fica registada. 

Explicou depois que de momento as pessoas só estão a pagar a água que consumem, mas 

quem não tem a possibilidade de pagar a água, ou até a eletricidade ou o gás, pode 

sempre recorrer a outros programas geridos pela ação social. Esclareceu ainda que 

todas as juntas de freguesia assumiram nos seus territórios a deservagem, tratando o 

município dos espaços verdes da sua responsabilidade. Referiu ainda que a Junta de 

Freguesia de Albufeira e Olhos de Água já foi sensibilizada para esta questão. 

Lembrou seguidamente que não têm sido feitas muitas queixas sobre esta questão 

porque as pessoas estão a cumprir o confinamento recomendado. Informou depois que 
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os serviços já responderam às questões colocadas pelo Tribunal de Contas no âmbito da 

empreitada da Escola Diamantina Negrão, sendo de esperar que o visto venha dentro 

de pouco tempo. Disse seguidamente que iria falar com o senhor engenheiro Valdemar 

Cabrita relativamente à questão da segunda fase da empreitada da Escola Diamantina 

Negrão. Afirmou depois que na empreitada da rua Sacadura Cabral foram levantados 

alguns pinos que lá estavam colocados, o que poderá indicar que a parte pedonal irá ser 

um pouco alargada, por sugestão de algumas pessoas, para possibilitar a passagem de 

cadeiras de rodas e de carrinhos de bebés. Lembrou seguidamente que se trata de uma 

rua de sentido único em que vai ficar tudo ao mesmo nível e onde vai ser colocada 

calçada granítica. Explicou ainda que os técnicos acharam que seria importante fazer 

algumas ligações de esgotos naquela artéria. Disse depois que no sábado passado 

chegou um carregamento de máscaras que vão ser entregues à população e também aos 

serviços do município. Terminou dizendo que ainda está a ser estudada a melhor forma 

de distribuir estas máscaras pela população, sendo que na próxima semana haverá 

novidades sobre esta matéria. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a questão da proliferação de SGD’s está 

intimamente ligada à delegação de competências, uma vez que se esta delegação de 

competências não for efetiva haverá sempre a necessidade de haver um maior número 

de SGD’s. --------------------------------------------------------------------------------------       

O senhor presidente concordou e lembrou que a proliferação de SGD’s também origina 

uma maior perda de tempo. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que o senhor presidente não tinha dito 

quantas empreitadas existiam por ajuste direto. --------------------------------------------  

O senhor presidente disse que teria que pedir esses dados aos competentes serviços. --  

O senhor vereador Ricardo Clemente fez votos para que a recém-criada comissão possa 

reunir na próxima segunda-feira, uma vez que é urgente que este órgão inicie os seus 

trabalhos. Afirmou depois que compreende que o senhor presidente esteja com muito 

trabalho, mas lembrou que as coisas mais importantes não podem ficar para trás. Disse 

seguidamente que os serviços sociais do município têm estado a fazer um excelente 

trabalho e têm demostrado muito empenho. Defendeu ainda que estes serviços devem 

ser reforçados, atendendo ao crescente número de solicitações com que têm que lidar 

diariamente. Saudou também o facto de a câmara municipal estar a ter em atenção as 

pessoas mais necessitadas. Referiu seguidamente que a atribuição das bolsas de estudo 

também está em dia, não havendo atrasos a registar, o que também é um dado positivo. -   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes tiveram 
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conhecimento da existência de algumas situações em que as pessoas ligam para o 

número indicado para pedir ajuda, mas ninguém atende as chamadas, pelo que talvez 

fosse necessário reforçar o pessoal que está a fazer este atendimento para que 

ninguém fique sem resposta social no atual contexto de crise sanitária. -------------------  

O senhor presidente disse que a linha 800 219 289 está sempre atendível, uma vez que 

pertence ao Serviço Municipal de Proteção Civil, unidade que depois encaminha as 

chamadas para os serviços apropriados a cada caso. Afirmou depois que este serviço 

tem desenvolvido um trabalho importantíssimo no atual contexto de pandemia. -----------  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou, mas reafirmou que têm sido reportadas 

várias falhas ao nível do atendimento telefónico.--------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria averiguar a situação e pediu à senhora vereadora 

Cláudia Guedelha para prestar alguns esclarecimentos sobre esta questão. ---------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a linha gratuita está disponível vinte e 

quatro horas por dia, sendo as chamadas reencaminhadas de forma automática para 

quatro telemóveis diferentes. Explicou depois que por vezes as chamadas são 

encaminhadas para os serviços de ação social que fazem a triagem entre o que é muito 

urgente, urgente e não urgente. Afirmou seguidamente que depois as pessoas têm de 

aguardar que alguém dos serviços da ação social responda ao pedido e que já tem 

acontecido as mesmas pessoas ligarem de forma mais insistente, o que é compreensível 

no atual contexto de crise generalizada. Disse depois que qualquer situação relacionada 

com necessidades alimentares, medicamentos, ou outra qualquer necessidade mais 

premente, é sempre respondida, mas que por vezes as pessoas querem que a resposta 

seja dada de forma mais célere, não compreendendo em determinados casos que tem 

que haver um processo e que os normais procedimentos de instrução podem demorar 

dois ou três dias até se efetivarem.----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que transmite sempre os números de contacto 

do município quando surge algum caso no Agrupamento de Escolas de Ferreiras, mas que 

já existiram dois ou três casos que nem sequer conseguiram contactar telefonicamente 

o município. Afirmou depois que por vezes tem sido mais fácil o contacto via email com 

a autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra deu os parabéns à senhora vereadora Cláudia 

Guedelha pelo seu esforço e pelo grande trabalho desenvolvido. ---------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha agradeceu as palavras da senhora vereadora 

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

Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 
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pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

Operações Orçamentais – setenta e três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, 

cento e sessenta e sete euros e sete cêntimos. ---------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, setecentos e cinquenta mil, novecentos e 

vinte e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos. ------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 

membros, do teor:-----------------------------------------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de seis de abril, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; --------------------   

 Da Lei n.º 4-A/2020, de seis de abril, que procede à primeira alteração à Lei n.º 

1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta 

à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-

19, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que 

estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do 

novo Coronavírus - COVID 19; ----------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 4-B/2020, de seis de abril, que estabelece um regime excecional de 

cumprimento das medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de 

endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e 

procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março; -------------------------   

 Da Lei n.º 4-C/2020, de seis de abril, regime excecional para as situações de 

mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano 

habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19; ------------------------   

 Da Portaria n.º 88-D/2020, de seis de abril, que estabelece um conjunto de 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus - COVID-19, no âmbito da ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da Medida 8 

«Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de Desenvolvimento 

Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020; ----------------------------   

 Da Portaria n.º 88-E/2020, de seis de abril, que estabelece medidas excecionais 

e temporárias no âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis aos programas operacionais 

no setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, 

A – GENERALIDADES  
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regulamentados, a nível nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, 

alterada pela Portaria n.º 306/2019, de 12 de setembro; -----------------------------------   

 Da Portaria n.º 89/2020, de sete de abril, que adota medidas excecionais, 

decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, 

armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins 

previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC); -   

 Do Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de sete de abril, que altera o prazo de 

implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos; ----------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 14-B/2020, de sete de abril, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19, no âmbito dos sistemas 

de titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais; --   

 Do Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de sete de abril, que estabelece a definição de 

procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de 

transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19; ---------------------------------   

 Do Despacho n.º 4239/2020, de sete de abril, que concede tolerância de ponto 

aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta 

do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, nos dias 

9 e 13 e abril; ----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 90/2020, de nove de abril, que procede à primeira alteração à 

Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, que veio estabelecer o regime de prestação 

de serviços essenciais de inspeção de veículos; ----------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 90-A/2020, de nove de abril, que cria um regime excecional e 

temporário relativo à prescrição eletrónica de medicamentos e respetiva receita 

médica, durante a vigência do estado de emergência em Portugal, motivado pela 

pandemia da COVID-19; -----------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 5/2020, de dez de abril, quarta alteração, por apreciação 

parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 

COVID-19; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 6/2020, de dez de abril, regime excecional para promover a 

capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-

19; ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 7/2020, de dez de abril, que estabelece regimes excecionais e 

temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 
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30 de julho; ------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 8/2020, de dez de abril, primeira alteração, por apreciação 

parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas 

excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares 

de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime 

especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; -   

 Da Lei n.º 9/2020, de dez de abril, regime excecional de flexibilização da 

execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19;  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 14-D/2020, de treze de abril, que reforça a proteção na 

parentalidade, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime 

de proteção social convergente; --------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de treze de abril, que estabelece um regime 

excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a importação, a comercialização 

nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso humano e de equipamentos de 

proteção individual; ---------------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de treze de abril, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; --------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de treze de abril, que estabelece as medidas 

excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 91/2020, de catorze de abril, que define, em execução do 

disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que estabelece um 

regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas atendendo à 

situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, 

os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de 

aplicação daquele regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das 

rendas habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente 

ao termo da vigência do estado de emergência; ---------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020, de catorze de abril, que 

prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas 

fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; ----------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020, de catorze de abril, que 

determina a adoção de medidas extraordinárias de resposta à pandemia da doença 

COVID-19, no âmbito da ciência e inovação; -------------------------------------------------   
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 Da Portaria n.º 94-A/2020, de dezasseis de abril, que regulamenta os 

procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à família, dos apoios 

extraordinários à redução da atividade económica de trabalhador independente e à 

manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, do diferimento 

das contribuições dos trabalhadores independentes e do reconhecimento do direito à 

prorrogação de prestações do sistema de segurança social. --------------------------------  

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que reparou que existe um pagamento à 

empresa Asial - Indústria de Calçado, Limitada, no valor de cerca de dezanove 

mil euros, pelo que perguntou se o senhor presidente sabia a que se referia este 

valor. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se devem tratar de botas para os trabalhadores do 

município, mas que iria ver melhor a que esta despesa se refere e depois diria 

alguma coisa. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que também reparou num pagamento 

feito à empresa Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A., 

no valor de trinta e quatro mil euros, pelo que perguntou a que se referia esta 

despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse tratarem-se de refeições escolares. -----------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o pagamento feito à 

Informática El Corte Inglês era relativo à aquisição de computadores. ---------------  

O senhor presidente disse que esta despesa diz respeito ao licenciamento de 

software. Afirmou depois que o município iria adquirir em breve setecentos e 

oitenta e três tablets e cerca de cem microcomputadores. -----------------------------    

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se os tablets se destinavam aos alunos 

do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que os tablets se destinam aos alunos do ensino básico, 
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enquanto os microcomputadores se destinam aos alunos do ensino secundário que 

não disponham de meios. Terminou explicando que agora há muita procura deste 

tipo de equipamentos e que a oferta é aquela que foi possível arranjar nesta fase 

complicada em que o país se encontra. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual o tipo de modalidade que vai ser 

utilizada na gestão destes equipamentos. -------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que os equipamentos vão ser disponibilizados às 

escolas, que depois farão a distribuição dos equipamentos pelos alunos. --------------     

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta seria a melhor modalidade. 

Perguntou depois se o senhor presidente tinha analisado a sugestão de aquisição de 

webcams. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente e agradeceu a sugestão do senhor 

vereador Victor Ferraz, uma vez que existem muitos computadores antigos que não 

dispõem destes equipamentos. --------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que estes equipamentos estão esgotados. ---  

O senhor presidente disse que os serviços estão a analisar esta questão a fim de 

tentarem assegurar mais este fornecimento. Afirmou depois que o município 

também vai assumir a despesa com os routers e com as assinaturas até ao final do 

corrente ano. Terminou dizendo que depois logo se analisará a eventual 

continuidade do pagamento destas despesas. ---------------------------------------------  

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

= INFORMAÇÕES – COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL = 

O senhor presidente disse que no próximo sábado se vai celebrar o vinte e cinco de 

abril, mas as celebrações serão muito simples. Afirmou depois que estão convidados 

todos os membros da câmara municipal, o senhor presidente da assembleia municipal, os 

líderes parlamentares das forças com representação na assembleia municipal e os 

senhores presidentes das juntas de freguesia. Referiu seguidamente que a cerimónia 

constará do hastear da bandeira e que o hino nacional será tocado numa aparelhagem. 

Disse depois que os bombeiros farão uma pequena guarda de honra quando a bandeira 

for hasteada e que a cerimonia iniciar-se-á pelas nove e meia da manhã e terá uma 

duração de quinze minutos. Afirmou ainda que será mantido o distanciamento social e 

que se pretende evitar a acumulação de muitas pessoas no local, também para não 

passar para o exterior uma ideia contrária à que se deseja. --------------------------------  

O senhor presidente, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais 

da Confraria de Gastrónomos do Algarve, e invocando o previsto na alínea a) do 
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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. -------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – CONFRARIA GASTRÓNOMOS DO ALGARVE = 

Relativamente a este assunto foi apresentado para conhecimento um documento com 

informações com origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que no âmbito deste ponto foi remetida 

a informação relativa à Confraria dos Gastrónomos, tendo os vereadores não 

permanentes verificado que existem pagamentos realizados já em janeiro do 

corrente a ano, o que não está correto. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que este evento foi realizado em 

julho do ano transato, pelo que não é justo que sejam apresentadas faturas 

refentes a novembro do ano anterior, bem como a janeiro do corrente ano. 

Defendeu depois que esta não é uma forma justa e correta de celebrar 

protocolos. Lembrou ainda que foi apresentada uma fatura datada de trinta de 

janeiro último no Clube Desportivo e Recreativo dos Olhos de Água, situações que 

não estão bem claras e que lançam dúvidas. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 

detetaram algumas situações um bocado estranhas na documentação apresentada, 

como por exemplo o caso de duas faturas de cento e vinte euros passadas no 

mesmo dia e praticamente à mesma hora, uma a Fernando Metelo e outra à 

Associação de Caçadores de Salir, situações mal explicadas, uma vez que não se 

percebe como se justifica uma despesa destas em sítios diferentes para o mesmo 

número de contribuinte. Explicou ainda que se estão a falar de refeições para dez 

pessoas. Referiu depois que continua a aparecer a fatura do petisco de cerca de 

cento e trinta euros. Afirmou seguidamente que continuam a existir situações mal 

explicadas e que a informação apresentada não trás nada de novo, limitando-se a 

apresentar as faturas elencadas e a acrescentar mais algumas que só vêm 

acrescentar mais confusão. Disse depois que os vereadores não permanentes não 

podem compactuar com esta forma de agir e que não concordam que sejam aceites 

algumas das faturas que foram apresentadas. Referiu ainda que existe uma 

despesa de combustível de uma senhora que nem sequer sabe de quem se trata e 

porque é que teria que apresentar uma despesa deste género. Afirmou 
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seguidamente que também detetou casos em que há uma despesa de combustível, 

mas depois também há uma fatura com despesas de deslocação, o que aparenta 

constituir uma duplicação de despesas. Disse depois que são tudo situações 

estranhas que terão que ser verificadas pela câmara municipal, ou por outras 

entidades, porque os vereadores não permanentes não vão compactuar com estas 

situações. Lembrou ainda que a câmara municipal aprovou este aditamento sem ter 

estas faturas, mas se fosse agora os vereadores não permanentes não aprovavam 

com certeza este aditamento com base nas faturas apresentadas, pelo menos no 

valor que foi aprovado. Referiu ainda que estes edis não aceitam algumas das 

faturas apresentadas. -----------------------------------------------------------------------        

A senhora vice-presidente perguntou se o senhor vereador se estava a referir ao 

protocolo celebrado com os gastrónomos. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este ponto de vista é válido para o 

aditamento ao protocolo celebrado com os gastrónomos, mas também para o 

aditamento ao protocolo celebrado no âmbito da realização da Feira de Caça e 

Pesca, uma vez que o princípio é o mesmo. -----------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que iria verificar estas situações no sentido de 

perceber se seria possível arranjar uma melhor explicação. ----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não se tratava de uma questão de 

explicação, dado que as faturas foram apresentadas, sendo antes uma questão de 

aceitar, ou não, as faturas nos moldes que foram apresentadas. Lembrou ainda 

que se tratou de uma atividade de dois dias que foi objeto de um protocolo, mas 

para a qual são apresentadas despesas de abril até janeiro do ano seguinte, isto 

para além de algumas questões que certas faturas apresentadas também levantam. 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de uma questão de 

princípio que deve servir para todas as entidades, uma vez que quando o município 

celebra um protocolo com uma entidade externa deve ter a preocupação de zelar 

pelo dinheiro que foi entregue, dado que se trata do dinheiro de todos os 

munícipes. Lembrou depois que os vereadores não permanentes já abordaram esta 

questão em várias reuniões da câmara municipal. Afirmou seguidamente que esta 

não é uma situação nova e que não se colocava quando o município estava a ser 

apoiado pelo PAEL, uma vez que não tinha dinheiro para celebrar este tipo de 

protocolos, mas que se colocava de certeza antes desse apoio. Referiu ainda que 

de futuro esta questão merece uma abordagem séria que passe por olhar para o 

protocolo e por verificar se ele está a ser devidamente cumprido pelas entidades 
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externas. Lembrou seguidamente que este protocolo foi celebrado em junho, mas 

que existem despesas a ser realizadas muito recentemente ao abrigo do mesmo. 

Defendeu depois que não devem ser os vereadores não permanentes a julgar esta 

situação, mas que o princípio não está correto. Lembrou ainda que esta matéria já 

foi discutida várias vezes e que inclusivamente pediu um relatório de aferição 

sobre os protocolos celebrados pelo município com entidades externas para 

perceber isso mesmo, embora este documento ainda não lhe tenha sido entregue. 

Defendeu depois que se trata de um assunto de alta responsabilidade e que a 

situação que atualmente se vive requer um cuidado ainda mais minucioso face a 

estas questões todas. Reafirmou seguidamente que se trata de um questão de 

princípio, uma vez que o dinheiro foi entregue a uma entidade e não a outra, a tal 

situação de custo/oportunidade, pelo que a entidade escolhida deve olhar pelo 

dinheiro que lhe foi entregue e deve saber aplicá-lo da melhor maneira, uma vez 

que os outros não estão a receber esse dinheiro, até porque o dinheiro não é um 

recurso ilimitado. -----------------------------------------------------------------------------     

O senhor vereador Victor Ferraz disse subscrever na íntegra as afirmações do 

senhor vereador Ricardo Clemente. Afirmou depois que uma das despesas que 

consta da documentação entregue é relativa a um almoço realizado no restaurante 

do filho do antigo presidente da Junta de Freguesia e Olhos de Água, no valor de 

cento e noventa e oito euros. Referiu seguidamente que nesse almoço esteve 

presente o senhor chefe de gabinete do senhor presidente e uma chefe de 

divisão, tendo o almoço sido servido pelo senhor adjunto do senhor presidente. 

Explicou depois que sabe destes detalhes porque se encontrava a almoçar numa 

mesa ao lado. Afirmou ainda que não sabe se a câmara municipal pode pagar 

despesas de refeições efetuadas nestas modalidades e se pode aceitar faturas 

deste tipo. Disse depois que não lhe parece que seja justificável gastar cento e 

noventa e oito euros num almoço para sete pessoas. Defendeu ainda que a câmara 

municipal tem que ter algum critério naquilo que aceita, sob pena de toda a gente 

apresentar as despesas que quiser ao abrigo dos protocolos que celebra com o 

município, dado que a autarquia aceita tudo e depois ainda vêm os aditamentos aos 

protocolos. Afirmou seguidamente que o que o incomoda mais nestes casos são 

precisamente os aditamentos, uma vez que foram utilizados para vir buscar ainda 

mais dinheiro ao município. Defendeu ainda que a fiscalização tem que funcionar, 

tem que ser eficaz e tem que ser uma constante quando se trata da gestão dos 

dinheiros públicos. ----------------------------------------------------------------------------      
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Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à 

sala, reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – FEDERAÇÃO DE CAÇA E PESCA = 

Relativamente a este assunto foi apresentado para conhecimento um documento com 

informações com origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CENTRO 

ACADÉMICO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO BIOMÉDICA DO ALGARVE,  

AD-ABC – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em seis de abril corrente, através do qual determinou a prestação de apoio à 

Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação 

Biomédica do Algarve, AD-ABC, mediante a atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor de cinquenta mil euros, para a aquisição de equipamentos e material 

para prevenção, contenção mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por Covid-

19, 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. --------   

= APOIOS – SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICA DE ALBUFEIRA (CHUA)  

– REFEIÇÕES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em três de abril corrente, através do qual, determinou a prestação de apoio ao Serviço 

de Urgência Básica de Albufeira (CHUA), mediante o fornecimento de embalagens 

individuais e entrega de refeições confecionadas aos seus funcionários, sendo estimada 

a quantidade de até doze refeições/dia, pelo restaurante Cepa Velha, localizado em 

Albufeira, para entrega no Serviço de Urgência Básica de Albufeira (CHUA), até ao 

valor de cinco mil euros, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo 

quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 

remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------   

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

= APOIOS – SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICA DE ALBUFEIRA (CHUA) – 
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MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E MÁQUINA DE SECAR ROUPA - RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente 

em dezanove de março último, através do qual, determinou a prestação de apoio ao 

Serviço de Urgência Básica de Albufeira (CHUA), mediante a cedência a este serviço 

de uma máquina de lavar roupa e de uma máquina de secar roupa, e, conforme o 

disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco 

barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação 

pela câmara. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

= APOIOS – VÁRIAS ENTIDADES - CENTRO DE SAÚDE - DOMICÍLIO, CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA, CSP – CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA, GNR – 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, SUB ALBUFEIRA – CHUA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em três de abril corrente do seguinte teor: -   

“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitado a disponibilidade de cedência 

de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: -----------------------------------  

CENTRO DE SAÚDE – DOMICÍLIO: ---------------------------------------------------------  

 

 

 

 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA: -----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

C.S.P. CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA: ------------------------------------------------  

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras Cirúrgicas 400 unidades 

Máscaras FFP2 35 unidades 

Toucas 200 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2 30 unidades 

Toucas 50 unidades 

Luvas Alphatec 30 unidades 

Garrafões 5 litros solução alcoólica 5 unidades 

Máscara FFP1 30 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras Cirúrgicas 400 unidades 

Máscaras FFP2 75 unidades 

Toucas 200 unidades 
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GNR – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA: -----------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

SUB-ALBUFEIRA CHUA: ---------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------  

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que os serviços indicados se deparam; ----------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19; ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

DETERMINO: ---------------------------------------------------------------------------------   

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, de acordo com os quadros supra citados. ---------------------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras Cirúrgicas 200 unidades 

Fatos de Proteção 20 unidades 

Máscaras FFP2 20 unidades 

Touca 50 unidades 

Luvas descartáveis nitrilo 2 caixas c/ 100 unidades cada 

Garrafões 5 litros solução alcoólica 5 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2 50 unidades 

Touca 300 unidades 

Luvas descartáveis nitrilo 5 caixas c/ 100 unidades cada 

Garrafões 5 litros solução alcoólica 5 unidades 
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= APOIOS – VÁRIAS ENTIDADES - CASA – CENTRO DE APOIO AO SEM-

ABRIGO, SUB ALBUFEIRA - CHUA, JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS, 

JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA E JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em seis de abril corrente do seguinte teor: -   

“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitado a disponibilidade de cedência 

de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: -----------------------------------  

CASA – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO: --------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB ALBUFEIRA – CHUA: --------------------------------------------------------------------  

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS: ---------------------------------------------------  

 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA: ----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Viseiras (produzidas no Município de 

Albufeira) 

7 unidades 

Máscaras Cirúrgicas 100 unidades 

Toucas 100 unidades 

Garrafão 20 Lts Solução Alcoólica 1 unidade 

Máscaras KN95 20 unidades 

Luvas descartáveis 6 caixas c/ 100 unidades cada 

Garrafão 30 litros Mil - 48 (solução 

desinfetante para viaturas) 

1 unidade 

Pulverizador Vito 12 Lts 1 unidade 

Fatos de Proteção 9 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras Cirúrgicas 200 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras KN95 50 unidades 

Viseiras (produzidas no Município de 

Albufeira) 

7 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras KN95 150 unidades 

Luvas descartáveis nitrilo (tamanho XL) 1 caixa c/ 100 unidades cada 

Garrafas CR20 – solução hidro-alcoólica 

(750ml) 

4 unidades 
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JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE: -----------------------------------------------------  

 

 

 

 

CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------  

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que os serviços indicados se deparam; ----------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19; ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil;  ---------------------------------------------------------------------------------   

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

DETERMINO: ---------------------------------------------------------------------------------   

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, de acordo com os quadros supra citados. ---------------------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – VÁRIAS ENTIDADES - AMBULATÓRIO CENTRO DE SAÚDE DE 

ALBUFEIRA, FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL, GNR – DESTACAMENTO 

TERRITORIAL DE ALBUFEIRA, CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, SUB 

ALBUFEIRA – CHUA, AMBULATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE – DIVERSOS 

SERVIÇOS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em sete de abril corrente do seguinte teor:   

“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitado a disponibilidade de cedência 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras KN95 150 unidades 

Luvas descartáveis nitrilo (tamanho XL) 1 caixa c/ 100 unidades cada 
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de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: -----------------------------------  

Ambulatório Centro de Saúde de Albufeira: -------------------------------------------------  

 

 

 

Fundação António Silva Leal: -----------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

GNR- Destacamento Territorial Albufeira: --------------------------------------------------  

 

 

 

Cruz Vermelha Portuguesa: -------------------------------------------------------------------  

 

 

 

SUB ALBUFEIRA CHUA: ---------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Ambulatório do Centro de Saúde (diversos serviços): ---------------------------------------  

 

 

 

CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------  

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que os serviços indicados se deparam; ----------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Manguitos 200 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Aventais  15 unidades 

Cobre botas 100 unidades 

Manguitos 100 unidades 

Fatos de Proteção 10 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Manguitos 100 unidades 

Cobre botas 60 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Cobre botas 20 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras Cirúrgicas 50 unidades 

Garrafão 20 litros Solução alcoólica 1 unidade 

Manguitos 100 unidades 

Toucas 200 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Manguitos 200 unidades 

 



  

 

 

 __________________________ 
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3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19; ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

DETERMINO: ---------------------------------------------------------------------------------   

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, de acordo com os quadros supra citados. ---------------------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – VÁRIAS ENTIDADES - CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE,  

GNR – DESTACAMENTO DE TRÂNSITO, FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL,  

GNR – DESTACAMENTO TERRITORIAL DE ALBUFEIRA,  

SUB ALBUFEIRA  

– CHUA, CRUZ VERMELHA PORTUGUESA  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em nove de abril corrente do seguinte teor:   

“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitado a disponibilidade de cedência 

de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: -----------------------------------  

Centro Paroquial de Paderne: -----------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

GNR- Destacamento de Trânsito: ------------------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2 (embalagens c/ 5 unidades 

cada) 

40 unidades 

Batas 50 unidades 

Garrafão de 5 litros de solução alcoólica 2 unidades 

Garrafas 500ml álcool gel 8 unidades 
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Fundação António Silva Leal: -----------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

GNR – Destacamento Territorial de Albufeira: ----------------------------------------------  

 

 

 

 

 

SUB Albufeira CHUA: ------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

Cruz Vermelha Portuguesa: -------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------  

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2  200 unidades 

Óculos de Proteção 10 unidades 

Batas 30 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2 / N95 100 unidades 

Máscaras FFP3 / KN95 150 unidades 

Batas 70 unidades 

Viseiras 20 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2 (embalagens c/ 5 unidades 

cada) 

60 unidades 

Óculos de Proteção 20 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Batas 50 unidades 

Cobre botas 40 unidades 

Máscaras FFP2 (embalagens c/ 5 unidades 

cada) 

40 unidades 

Fatos de Proteção 20 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Viseiras 80 unidades 

Óculos de proteção 20 unidades 

Máscaras FFP2 (embalagens c/ 5 unidades 

cada) 

40 unidades 

 



  

 

 

 __________________________ 
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COVID-19, com que os serviços indicados se deparam; ----------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19; ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

DETERMINO: ---------------------------------------------------------------------------------   

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, de acordo com os quadros supra citados. ---------------------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – DESTACAMENTO DE TRÂNSITO DA GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em sete de abril corrente do seguinte teor:  

“Pelo Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de Albufeira foi, 

através da comunicação anexa ao presente, solicitado a disponibilidade de cedência de 

produtos em falta naquele serviço. -----------------------------------------------------------  

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que o Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de 

Albufeira se depara; -----------------------------------------------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 
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de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19; ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------   

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------   

 Cedência ao Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de Albufeira 

de: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. 20 unidades FFP2; -------------------------------------------------------------------------   

2. 3 caixas (100 unidades) - 300 Luvas simples, tamanho L; --------------------------------   

3. um bidão de 20 litros solução hidro-alcoólica; --------------------------------------------   

4. um bidão de 30 litros - desinfetante superfícies (lavagem viaturas)--------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SILVES – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em catorze de abril corrente do seguinte 

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

“Pelo Estabelecimento Prisional de Silves foi, através da comunicação anexa ao 

presente, solicitado a disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço. 

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que o Estabelecimento Prisional de Silves se depara; ------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

carácter urgente; --------------------------------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

21 de abril de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19; ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------   

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------   

 A cedência ao Estabelecimento Prisional de Silves os seguintes produtos: -------------  

 1 garrafão de 20 litros de solução alcoólica; ---------------------------------------------   

 1 garrafão de 30 litros de MIL 48; -------------------------------------------------------  

 100 máscaras N95 -------------------------------------------------------------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em treze de abril corrente do seguinte 

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

“Pela Casa de Repouso Nossa Senhora da Guia foi, através da comunicação anexa ao 

presente, solicitado a disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço. 

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que a Casa de Repouso Nossa Senhora da Guia se depara; -------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 
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75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte; ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------   

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, à Casa de Repouso Nossa Senhora da Guia, de acordo com o quadro 

anexo: --------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

A senhora vereadora Sara Serra disse que as casas de repouso e lares do 

concelho, bem como o município e as demais instituições estão de parabéns, dado 

que se tem conseguido impedir a entrada do vírus nas instituições que acolhem 

idosos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que ainda bem que se conseguiu impedir a entrada do 

vírus. ------------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA – ARS ALGARVE  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em quinze de abril corrente do seguinte 

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

”Pelo Centro de Saúde de Albufeira - ARS Algarve foi, solicitado a disponibilidade de 

cedência de produtos em falta naquele serviço. ---------------------------------------------  

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que o Centro de Saúde de Albufeira - ARS Algarve se depara; -------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2 (N95) 100 unidades 

Batas 50 unidades 

Luvas descartáveis de nitrilo 2 caixas c/ 100 unidades cada 

Viseiras 7 unidades 

 



  

 

 

 __________________________ 
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de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte; ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, ao Centro de Saúde de Albufeira - ARS Algarve, de acordo com o 

quadro anexo: ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

Antes da discussão dos cinco assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, 

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do 

artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 

respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a 

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – 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 três de abril corrente do seguinte teor: ------------------------------------  

”Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira foi, solicitado a 

disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço. -------------------------  

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Batas 50 unidades 

Óculos  10 unidades 
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COVID-19, com que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Albufeira se depara; -----------------------------------------------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte; ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, de 

acordo com o quadro anexo: ---------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

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

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – 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 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras Cirúrgicas 150 unidades 

Fatos de Proteção 25 unidades 

Touca 100 unidades 

Luvas Alphatec /proteção química e biológica) 60 unidades 

Máscara Integral 10 unidades 

Filtro A2B2E2K2 (par) 10 unidades 

 



  

 

 

 __________________________ 
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presidente, em nove de abril corrente do seguinte teor: -----------------------------------  

“Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira foi, solicitado a 

disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço. -------------------------  

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Albufeira se depara; -----------------------------------------------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte; ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, de 

acordo com o quadro anexo: ---------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

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

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Máscaras FFP2 (embalagens c/ 5 unidades cada 40 unidades 

Óculos de Proteção 30 unidades 

Batas 30 unidades 

Touca 100 unidades 
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DE ALBUFEIRA – 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 quinze de abril corrente do seguinte teor: ---------------------------------  

“Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira foi, solicitado a 

disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço. -------------------------  

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Albufeira se depara; -----------------------------------------------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte; ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, de 

acordo com o quadro anexo: ---------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Toucas 30 unidades 

Fatos de proteção 25 unidades 

Cobre Botas 40 unidades 

Batas 30 unidades 

 



  

 

 

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

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------   

= APOIOS – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALBUFEIRA E SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – 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 sete de abril corrente do seguinte teor: -----------------------------------  

”Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitado a disponibilidade de cedência 

de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: -----------------------------------  

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALBUFEIRA: --------------------------------------------  

 

 

 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA: --------------------------------------  

 

 

 

 

 

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

1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do 

COVID-19, com que os serviços indicados se deparam; ----------------------------------   

2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11 

de Março de 2020 pela mesma entidade; -------------------------------------------------  

3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caracter urgente; --------------------------------------------------------------------------  

4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ----  

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------    

6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Garrafões de 20 litros de solução alcoólica  2 unidades 

Garrafão de 30 litros Mil 48 1 unidade 

Cobre botas 80 unidades 

 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Luvas descartáveis de nitrilo azul 4 caixas c/ 100 unidades cada 

Garrafões de 5 litros solução alcoólica 2 unidades 

Máscaras Cirúrgicas  50 unidades 

Manguitos 100 unidades 
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reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, de acordo com os quadros supra citados. ---------------------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

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

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor presidente, foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  

“Tendo em conta que: -------------------------------------------------------------------------  

- 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; ------------------------------------------------------  

- Atendendo aos inúmeros casos de acidentes na via pública que os Bombeiros 

Voluntários têm que acorrer ao longo do ano, dia e noite; -----------------------------------  

- Atendendo que a sinalização vertical e dispositivos complementares pretendidos pelos 

Bombeiros Voluntários não representa um valor significativo, nem irá afectar os 

serviços de manutenção da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energia e Gestão de 

Frotas; -----------------------------------------------------------------------------------------    

- Atendendo que se encontra em vigor entre o Município de Albufeira e a empresa 

Bricantel um fornecimento contínuo de sinalização vertical e dispositivos 

complementares; ------------------------------------------------------------------------------   

- Apesar de existir protocolos de colaboração entre o Município de Albufeira e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, a cedência da 

sinalização vertical e dos dispositivos complementares, 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: --------------------------------------------------------------------------------    

- Seja cedido os sinais verticais e dispositivos complementares abaixo indicados: --------   
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Sinais verticais: -------------------------------------------------------------------------------  

 TD20 – 2 unidades; ------------------------------------------------------------------------  

 TD22 – 2 unidades; ------------------------------------------------------------------------  

 TD23 – 2 unidades; ------------------------------------------------------------------------  

 A23 – 2 unidades; --------------------------------------------------------------------------  

 A31 – 2 unidades; --------------------------------------------------------------------------  

 D3 – 8 unidades; ---------------------------------------------------------------------------  

 ST13 – 4 unidades; -------------------------------------------------------------------------  

 A15 – 6 unidades; --------------------------------------------------------------------------  

 AT9 – 4 unidades; --------------------------------------------------------------------------  

 ST2 – 1 unidade; ---------------------------------------------------------------------------  

 ST3 – 1 unidade; ---------------------------------------------------------------------------  

 ST8 – 4 unidades; --------------------------------------------------------------------------  

Dispositivos complementares: ----------------------------------------------------------------  

 ET2 – 8 unidades; --------------------------------------------------------------------------  

 ET6 – 20 unidades; ------------------------------------------------------------------------  

 ET5 – 10 unidades; -------------------------------------------------------------------------  

 ET8 – 10 unidades; -------------------------------------------------------------------------  

 ET13 – 2 unidades; -------------------------------------------------------------------------  

 15 Tripés para fixação de sinalização pequeno; ------------------------------------------  

 10 Tripés para fixação de sinalização grande.” -------------------------------------------  

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

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 

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

= APOIOS – APPIA - ASSOCIAÇÃO PRÓ-PARTILHA E INSERÇÃO DO ALGARVE 

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Vem a APPIA - Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve, Instituição Particular 

de Solidariedade Social, à qual pertencem os Serviços do Banco Alimentar, solicitar a 

esta Câmara Municipal apoio financeiro no valor de 8.000€. --------------------------------  

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

1) Que a APPIA - Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve, é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social; -------------------------------------------------------  

2) Que a intervenção da APPIA - Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve, 
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nomeadamente, no âmbito do Banco Alimentar, é fundamental e prevê os cuidados 

básicos e necessários essenciais; ---------------------------------------------------------  

3) Que este apoio se reveste de interesse de carácter social para o Município; ----------  

4) Que é possível apoiar a nível de alimentação, em estrita colaboração com o Banco 

Alimentar; ----------------------------------------------------------------------------------  

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; --------------------------------------------------------------------  

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a APPIA - Associação 

Pró-Partilha e Inserção do Algarve, através da atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor de 8.000€ (oito mil euros), sendo que a entidade beneficiária ficará 

obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 

2.º do citado código.”--------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se esta instituição era do Concelho 

de Albufeira. ---------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que se trata de uma entidade de âmbito regional. -   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que no passado criticou a forma como o 

município colaborava com entidades da responsabilidade do Governo, mas hoje 

concorda com esta forma de estar, dado que é correto que o município seja 

parceiro e colabore com estas entidades, até porque o Governo central está mais 

afastado e não tem os mecanismos para dar respostas céleres aos munícipes. 

Afirmou depois que a câmara municipal está a agir bem ao criar esta forma de 

ajudar, quer na parte da saúde, quer na parte da segurança. Lembrou depois que 

no passado os vereadores não permanentes criticaram o facto do município 

colaborar na limpeza e embelezamento do espaço envolvente ao Centro de Saúde 

de Albufeira. Recordou ainda que os vereadores não permanentes apresentaram 

uma proposta para o município adquirir duas viaturas elétricas para a GNR, o que 

mereceu a crítica do senhor presidente, mas que mais tarde foi precisamente o 

senhor presidente a apresentar uma proposta de idêntico teor. Terminou dizendo 

que é com agrado que constata que agora existe uma vontade de colaborar com a 

administração central na procura de respostas mais céleres para os problemas dos 
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munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que o município sempre teve como princípio apoiar as 

várias entidades, embora nalguns casos a responsabilidade de prestar esse apoio 

seja de outrem. Afirmou depois que ainda no outro dia chegou à conclusão que o 

Posto Territorial da GNR de Paderne tem falta de duas motas de cross para 

evitar os roubos de alfarrobas ou de outros produtos agrícolas, por exemplo. 

Terminou dizendo que muito provavelmente o município irá apoiar a GNR na 

aquisição destes meios. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que nem sempre foi assim, mas que fica 

satisfeito pelo facto do senhor presidente pensar desta forma. -----------------------  

O senhor presidente disse que ainda nem falou com o senhor vereador Rogério 

Neto sobre este assunto, uma vez que tem este pelouro, mas que esta ideia surgiu 

há pouco tempo em conversa com o senhor presidente da Junta de Freguesia de 

Paderne. Afirmou depois que no ano passado reuniu com os produtores de 

alfarrobas que foram vítimas de assaltos e cuja documentação foi toda enviada ao 

senhor ministro da Administração Interna, tendo na altura sido decidido solicitar o 

reforço das forças de segurança, não apenas para a parte turística, mas também 

para a parte agrícola. Defendeu seguidamente que a agricultura é uma atividade 

tão nobre como o turismo e que o município deve acarinhar todas estas atividades. 

Disse ainda que Albufeira também tem que caminhar para outro tipo de 

intervenção e de tecido económico que não apenas o turismo. Afirmou 

seguidamente que é triste ver que as poucas pessoas que ainda se dedicam à 

agricultura são depois roubadas, razão pela qual o município deve tentar criar 

melhores condições para estas pessoas, em conjunto com o Ministério da 

Administração Interna, claro. Referiu ainda que ainda se pensou em adquirir 

cavalos para a GNR, mas depois é preciso tratá-los, colocá-los num estábulo, etc. 

Disse depois que uma mota de cross ou uma moto quatro poderão constituir 

soluções mais viáveis. Concluiu dizendo que o município estará sempre disponível 

para estabelecer este tipo de parcerias. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

também estão totalmente de acordo com o estabelecimento deste tipo de 

parcerias. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária 
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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. -------------------------------------   

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:    

“A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALBUFEIRA solicitou apoio financeiro ao MUNICPIO DE ALBUFEIRA para o 

funcionamento da estrutura operacional do Corpo de Bombeiros de Albufeira para a 

protecção e socorro de pessoas, património e ambiente no Concelho de Albufeira para o 

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

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

1. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou 

à realização de eventos de interesse para o Município bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos”; assim como “colaborar no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração 

central”, de acordo com o previsto no art.º 33.º n.º 1, respetivamente, alíneas o) e r) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------------------------------  

2. Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro; --------------------------------------------------------------  

3. Nos termos do art.º 2.º, da Lei n.º 32/2007, de 13 de Agosto, as Associações 

Humanitárias de Bombeiros (AHB) são pessoas coletivas sem fins lucrativos que têm 

como escopo principal a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de 

feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em 

atividade, para o efeito, um Corpo de Bombeiros (CB); ----------------------------------   

4. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Albufeira (AHBVA) detém e 

mantêm em atividade o Corpo de Bombeiros de Albufeira (CBA) que se constitui 

como uma unidade operacional, oficialmente homologada e tecnicamente organizada, 

preparada e equipada para o cabal exercício das missões atribuídas pelo art.º 3.º, do 

decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo 

decreto-lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, tendo como área de atuação principal 
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o espaço geográfico correspondente ao concelho de Albufeira, pelo qual é 

responsável pela intervenção operacional no âmbito da proteção e socorro; -----------  

5. Na respetiva área de atuação, de acordo com o Despacho n.º 20915/2008, de 11 de 

agosto do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os corpos de 

bombeiros asseguram a atividade operacional através de uma força mínima de 

intervenção operacional (FMIO), em regime de prevenção e alerta permanente no 

quartel, constituída e organizada em função da natureza e nível de riscos a prevenir, 

dispondo do número de unidades necessárias ao cumprimento das respetivas 

missões. ------------------------------------------------------------------------------------  

6. Que essa FMIO reage ao Estado de Alerta Especial (EAE) do Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), em cumprimento ao previsto na 

Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 97/2007, face ao nível de 

alerta determinado para cada dispositivo de resposta operacional, dimensionando o 

seu efetivo à avaliação do risco. ----------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara delibere apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira nos seguintes termos: ---------------------------------------------  

 Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 800.000.00 

(oitocentos mil euros) no sentido de permitir o cabal desempenho das missões 

legalmente consagradas da unidade operacional que terá que manter um quadro de 

recursos humanos qualificados, num equilíbrio entre bombeiros em regime profissional 

e bombeiros em regime de voluntariado, para corresponder às elementares 

necessidades da população, com uma capacidade instalada que permita responder 

eficazmente aos pedidos de socorro; --------------------------------------------------------  

 Delibere outorgar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Albufeira e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Albufeira, anexa à presente proposta; -------------------------------------------------------  

 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.” -  

Esta proposta encontrava-se instruída com uma informação com origem na Divisão 

Financeira, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------   

“Está a ser considerado no esboço da proposta da 2.ª revisão - alteração modificativa 

ao Orçamento 2020 e às GOP 2020-2023, que se encontra agendada para a próxima 

reunião de câmara, a realizar no dia 21/04/2020, a inscrição do projº AMR 2020/5152 
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para o ano 2020.” ------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se ainda acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 

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

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se já tinha sido feito o parecer 

jurídico sobre a possibilidade do senhor presidente assinar um protocolo com o 

município na qualidade de presidente da direção desta associação. --------------------  

A senhora vice-presidente disse ter ideia que este parecer já foi solicitado, mas 

que iria clarificar esta questão com a Divisão Jurídica e de Contencioso quando 

saísse da presente reunião da câmara municipal. -----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este princípio também está errado 

e que o senhor presidente não deveria assinar o protocolo, mas que os vereadores 

não permanentes nada terão a opor se a Divisão Jurídica e de Contencioso achar 

que o senhor presidente o pode assinar. Terminou lembrando que esta situação não 

implica responsabilidades para os vereadores não permanentes, mas sim para o 

senhor presidente. ---------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta, sendo que a 

eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da segunda revisão ao Orçamento 

de 2020 e da segunda revisão às Grandes Opções do Plano 2020-2023. --------------   

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 

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

= TOLERÂNCIA DE PONTO – DESPACHO = 

Relativamente a este assunto, foi apresentado um documento contendo despacho 

proferido pelo senhor presidente, em seis de abril corrente, que concedeu tolerância 

de ponto aos trabalhadores da Autarquia, com encerramento dos serviços, sem prejuízo 

dos serviços essenciais, no dia treze de abril corrente, segunda-feira, e determinou 

que os trabalhadores que asseguram os serviços essenciais devem receber pelo 

trabalho prestado nos dias nove e treze de abril um valor acrescido de cinquenta por 

cento e gozar o dia de tolerância de ponto correspondente ao período normal de 

trabalho em dia a afixar oportunamente e após a cessação do Estado de Emergência. ----  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que as tolerâncias de ponto deveriam ser 

marcadas no início do ano e para todo o ano, possibilitando assim uma melhor 

gestão das férias dos trabalhadores, como aliás já tem vindo a referir em 

anteriores reuniões da câmara municipal. --------------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------   
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= ISENÇÃO DE TARIFAS FIXAS – ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS 

SÓLIDOS A TODOS OS CONSUMIDORES – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Que o estado de emergência em vigor, relativamente à pandemia causada pelo 

COVID-19, torna necessário a continuação da adoção de medidas no sentido de 

minimizar os seus efeitos na vida dos munícipes; ----------------------------------------   

2. Que se torna necessário atenuar os seus efeitos negativos no rendimento dos 

agregados familiares; ----------------------------------------------------------------------  

3. As medidas já adotadas pelo Município (no âmbito das suas atribuições 

competências), no que ao apoio às famílias diz respeito, afiguram-se como essenciais 

para que as mesmas recuperem desta fase difícil provocada pela pandemia; -----------  

4. Que se mantêm os pressupostos do despacho proferido pelo presidente da Câmara, 

ratificado na reunião de Câmara de 31/03/2020, que determinou a isenção das 

tarifas fixas de água, águas residuais e resíduos sólidos a todos os consumidores, 

com efeitos na fatura de abril de 2020; -------------------------------------------------  

5. Que a decisão sobre o presente, constitui matéria da competência da câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  

 A isenção das tarifas fixas de água, águas residuais e resíduos sólidos, a todos os 

consumidores, com efeitos na fatura de maio, junho e julho de 2420;” -----------------  

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

= TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (SERVIÇO GIRO) – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e sete de março último do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

1. A atual situação de pandemia do coronavírus (COVID-19); ------------------------------  

2. O despacho n.º 3547-A/2020 de 2020-03-22 que regulamenta a declaração do 

estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de abastecimento 

de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento 

em que estes devem operar e que dispõe, no seu preâmbulo: “na área dos 
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transportes de passageiros, importa determinar as medidas necessárias para 

garantir os serviços indispensáveis, em termos de mobilidade e liberdade de 

circulação das pessoas, de acordo com as recomendações estabelecidas pela 

Direção-Geral da Saúde e Organização Mundial de Saúde”; -----------------------------  

3. Que no despacho referido no ponto anterior, estabelece o seu ponto 14 o seguinte: --  

“14 — As autoridades de transporte locais, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, 

devem proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no sentido 

de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, salvaguardando a 

continuidade do serviço público essencial; ---------------------------------------------------  

b) Limitar o número máximo de passageiros transportados a 1/3 da lotação do veículo, 

de forma a garantir a distância de segurança entre passageiros; --------------------------  

c) Reduzir, sempre que possível, as possibilidades de contacto entre motoristas e 

demais pessoal de apoio aos passageiros de molde a minimizar o risco de contágio, 

designadamente obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, 

quando os veículos não disponham de cabine separada para o motorista; -------------------  

d) Assegurar a limpeza e a desinfeção de veículos, instalações e equipamentos 

utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo com as recomendações das 

autoridades de saúde; -------------------------------------------------------------------------  

e) Proceder a alterações à operação de transportes e necessários ajustamentos nos 

respetivos procedimentos, designadamente no sistema de validação e venda de títulos, 

que decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde pública e proteção de 

funcionários e utentes.” -----------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Informar a empresa EVA-Transportes S.A. que, no que respeita ao Serviço de 

Transportes Urbanos de Albufeira (Serviço GIRO), não deverá ser efetuada a 

cobrança de quaisquer bilhetes ou passes até 30 de abril de 2020, passando, 

portanto, durante este período, o serviço a ser completamente gratuito para todos 

os utilizadores, sendo esta medida reavaliada, caso se prolongue o estado e 

emergência após este período, informando-se posteriormente essa entidade. ---------   

 Solicitar ainda à empresa EVA-Transportes S.A. que seja afixada esta informação, 

quer nos autocarros, quer na estação Central de Camionagem e Bilheteiras, por 

forma a que todos os utilizadores do Serviço Giro tenham conhecimento da mesma. --   

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada 

(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 
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reunião de câmara seguinte.” --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se esta medida tem sido bem 

divulgada, uma vez que seria importante ela ser bem divulgada pela população. ------  

O senhor presidente concordou que a medida não tem sido bem divulgada e que 

nem internamente os serviços se aperceberam deste despacho. Terminou 

concordando que tem que ser feita uma melhor divulgação da mesma. ----------------  

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

= PUBLICIDADE - DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE 

PUBLICIDADE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em três de abril corrente do seguinte teor: -    

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

1. O estado de emergência em vigor, relativamente à pandemia causada pelo COVID-

19, torna necessário a adoção de medidas que diminuam o impacto da pandemia nas 

populações e atividades económicas locais; -----------------------------------------------  

2. As medidas já adotadas pelo Município (no âmbito das suas atribuições 

competências), no que ao apoio aos agentes económicos diz respeito, afiguram-se 

como essenciais para que as mesmas recuperem desta fase difícil provocada pela 

pandemia; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Urge continuar a tomada de medidas de apoio à atividade comercial afetada, 

apoiando assim a economia e as famílias do concelho; ------------------------------------  

4. Que, face à imprevisibilidade da referida pandemia e dos seus efeitos e 

consequências, não se afigura possível reunião extraordinariamente a Câmara 

Municipal para deliberar sobre o assunto; ------------------------------------------------  

5. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o presente, com a 

obrigatoriedade que tal decisão ficar sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, 

na primeira reunião realizada após a sua prática. ----------------------------------------  

DETERMINO: ---------------------------------------------------------------------------------   

 O deferimento por um período de 3 meses, com efeitos a partir de 1 de abril de 

2020, do pagamento das taxas de publicidade.” ------------------------------------------   

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

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – MARIA HELENA CASSAPO DA ROCHA  

– REQUERIMENTO = 

Por Maria Helena Cassapo da Rocha foi apresentado um requerimento em seis de março 
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último pelo qual solicita que o Município de Albufeira declare se pretende exercer o 

direito de preferência sobre o prédio sito na Travessa dos Arcos, número 5, 2.º 

Direito, freguesia de Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, inscrito na 

matriz predial com número 10439, descrito na respetiva Conservatória do Registo 

Predial de Albufeira sob o número 11237/1990621. -----------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------   

“PRÉDIO URBANO SITO NA TRAVESSA DOS ARCOS N 5 - 2 DT, - ALBUFEIRA, 

8200-193 ALBUFEIRA ------------------------------------------------------------------------  

Artigo urbano 10439 D, descrito na CRPA sob o n.º 10439-D -------------------------------  

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 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------   

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. Mais se verifica que não se trata de prédio edificado em terrenos 

municipais ou que por este tenham sido alienados em direito de superfície. ---------------  

O imóvel em causa localiza-se contudo na zona antiga da cidade de Albufeira, em área 

integrada em ARU, gozando o município, em face do estabelecido na Lei n.º 32/2012 e 

enquanto entidade gestora da área de reabilitação urbana, de preferência nas 

transmissões a título oneroso, entre particulares, de terrenos, edifícios ou fracções. ---  

O direito de preferência previsto apenas pode ser exercido caso a Câmara Municipal, 

enquanto entidade gestora, entenda que o imóvel deve ser objeto de intervenção no 

âmbito da operação de reabilitação urbana, devendo descriminar na declaração de 

preferência, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual a Câmara 

Municipal pretende executá-la. Este enquadramento justifica a consulta da unidade 

orgânica dos serviços que possui a seu cargo a Reabilitação Urbana (Divisão de 

Planeamento e Reabilitação Urbana). ---------------------------------------------------------  

O valor de venda do prédio é de 105.000€, e o valor patrimonial tributário actual do 

imóvel é de 40.285,35€. ----------------------------------------------------------------------  

Perante o supra descrito, remete-se o assunto à consideração superior.” -----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. --------------------------------------------------------------   

 

= PATRIMÓNIO – INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO – 2019 = 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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Foi apresentado o processo respeitante ao Inventário do Património do município 

relativo ao ano de 2019. ----------------------------------------------------------------------  

Instruía tal processo, uma informação subscrita pela senhora coordenadora técnica 

afeta à Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, informação esta que 

continha os gráficos demonstrativos das situações em causa, os quais se dão por 

integralmente transcritos e dos quais fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião, e que conclui referindo: ----------------------------------   

“De referir ainda que existe total reconciliação de valores e classificações patrimoniais 

entre a Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial e a Divisão Financeira 

desde o ano de início da aplicação do POCAL (2002) até ao exercício em apreço (2019). -   

Submete-se à consideração superior a apreciação e deliberação referente ao 

encerramento do ano 2019 dos valores patrimoniais do Município.” ------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação dos 

serviços, aprovar o Inventário reportado ao fecho do exercício de 2019 e remeter 

o documento à Assembleia Municipal para apreciação no âmbito das respetivas 

competências [alínea l) do artigo vigésimo quinto do Anexo I da Lei número setenta 

e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro]. --------------------------------  

= DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO RESPEITANTES 

AO ANO DE 2019 = 

Foram apresentados os documentos de prestação de contas do município respeitantes 

ao ano de dois mil e dezanove, verificando-se que a Receita cobrada foi de oitenta 

milhões, novecentos e quinze mil, cento e um euros e trinta e um cêntimos em 

Operações Orçamentais e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos 

e trinta euros e dezassete cêntimos em Operações de Tesouraria. ------------------------  

O montante de operações orçamentais, no ano de dois mil e dezoito, totalizou cento e 

sessenta e dois milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e dezanove euros e 

setenta e nove cêntimos, que inclui o valor de setenta e seis milhões, seiscentos e 

sessenta e quatro mil, cento e oitenta e oito euros e trinta e um cêntimos que transitou 

da gerência anterior. --------------------------------------------------------------------------  

A Despesa realizada foi de oitenta e quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, 

setecentos e dezoito euros e sessenta e dois cêntimos em Operações Orçamentais e 

quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e vintes euros e oitenta e um 

cêntimos em Operações de Tesouraria. ------------------------------------------------------  

Em termos de execução orçamental transitou para a gerência seguinte o valor de 

setenta e um milhão, quinhentos mil, novecentos e quarenta e um euros e cinquenta e 
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oito cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------   

Verificou-se também que o Saldo em Documentos em poder do Tesoureiro, em trinta e 

um de dezembro de dois mil e dezanove, era de três milhões, oitocentos e sessenta e 

nove mil, novecentos e setenta e sete euros e trinta e sete cêntimos. ---------------------   

Foi ainda apresentada a Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do Exercício, no 

montante de nove milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e seis 

euros e cinquenta e três cêntimos, que foi repartido da seguinte forma: ------------------   

 5% para Reservas Legais no valor de quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e 

oitenta e oito euros e oitenta e três cêntimos; ----------------------------------------------   

 o restante para Resultados Transitados no valor de nove milhões, trezentos e 

cinquenta e nove mil, cento e oitenta e sete euros e setenta cêntimos. --------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

iriam votar contra o documento de prestação de contas para dois mil e dezanove 

porque, tratando-se de um documento meramente técnico, é revelador de uma má 

política conduzida por este executivo que ao longo do tempo não tem vindo a 

acatar algumas indicações dos vereadores não permanentes. Explicou ainda que um 

orçamento em que transita um saldo de setenta e três milhões de euros sem 

perspetiva de investimento nunca pode ser um bom orçamento. Referiu ainda que 

uma prestação de contas que demonstra um grau de execução orçamental de 

54,75% não pode ser reveladora de uma boa perspetiva de investimento a médio e 

a longo prazo. Afirmou seguidamente que do lado da receita verifica-se que esta 

pode baixar, permitindo às famílias e às empresas criar mais disponibilidade, 

devendo a câmara municipal adotar medidas neste sentido, o que até tem 

acontecido ultimamente por causa da crise pandémica, embora já o pudesse ter 

feito anteriormente em dois mil e dezanove. Disse depois que se verifica que a 

despesa de capital representa um peso de 25%, uma parcela pequena face à 

despesa total, sendo que 12,5% desses 25% é para a aquisição de edifícios e 

terrenos, ou seja, não existe uma perspetiva de investimento naquilo que os 

vereadores não permanentes acham necessário para Albufeira, nomeadamente na 

requalificação da canalização de águas e esgotos. Defendeu seguidamente que 

existem grandes investimentos a serem feitos e aceita a referência que face à 

crise da Covid-19 as coisas têm que ter outra perspetiva, outra dinâmica, outra 

forma de ver as coisas, mas lembrou que se está a falar do orçamento de dois mil 

e dezanove. Referiu ainda que se verifica que existe um desvio orçamental grande, 

não havendo a ambição de concretizar os planos que foram inicialmente previstos e 
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programados. Afirmou seguidamente que também se verifica que ao longo dos anos 

a taxa de crescimento da despesa corrente é superior à taxa de crescimento da 

despesa de capital. Defendeu depois que se verifica uma desarrumação na Grandes 

Opções do Plano, dado o desinvestimento que projeta nela, ou seja, quando há 

revisões ou alterações orçamentais as Grandes Opções do Plano alteram a sua 

composição, ficando sem se perceber qual é o fundamento, a perspetiva e a ideia 

que o executivo tem para as Grandes Opções do Plano. Referiu seguidamente que 

através dos relatórios é possível verificar que os desvios são elevados nas Grandes 

Opções do Plano, verificando-se desvios consideráveis nas questões sociais. 

Explicou depois que os vereadores não permanentes iriam votar contra a prestação 

de contas pelas razões expostas, embora seja um documento meramente 

contabilístico que referencia o que foi feito em dois mil e dezanove. Disse 

seguidamente que os vereadores não permanentes não poderiam deixar de fazer 

política nesta questão e que, apesar de terem tido alguma participação no 

orçamento de dois mil e dezanove, em dois mil e vinte isso já não aconteceu, uma 

vez que foram totalmente colocados de parte. Referiu ainda que a forma de 

pensar estas questões vai ser necessariamente alterada pela crise que se está a 

viver, estando os vereadores não permanentes disponíveis para colaborar no que 

for necessário. Terminou dizendo que o senhor vereador Victor Ferraz iria de 

seguida apresentar uma declaração de voto subscrita pelos vereadores não 

permanentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que há situações que revelam que alguma 

coisa não foi feita e que deveria ter sido feita, relativamente à execução. 

Afirmou depois que o orçamento é um instrumento, uma arma de trabalho para 

melhorar os municípios e que se nota que o orçamento de dois mil e dezanove ficou 

muito aquém do que poderia ter sido, tendo em conta que o exercício começou com 

um saldo de gerência de praticamente oitenta e três milhões de euros. Disse 

seguidamente que só a título de exemplo estavam previstos noventa e oito mil 

euros para benefícios no Edifício dos Paços do Concelho e só foram executados 

onze mil, cento e cinquenta e seis euros, sendo este apenas um sintoma do que se 

passou no resto do concelho. Pediu depois uma explicação relativa aos encargos de 

cobrança de receita, onde estão imputados um milhão e quinhentos mil euros, 

tendo sido executados um milhão e trinta e nove mil euros. Seguidamente passou a 

ler a declaração de voto dos vereadores não permanentes, documento do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Os vereadores do Partido Socialista irão votar contra o relatório e contas do 

exercício de dois mil e dezanove, tendo em conta as seguintes considerações: -------  

1 - A execução orçamental de dois mil e dezanove manifesta uma taxa de 

execução de despesas de capital de 14,31%, para uma taxa global de 54,75%, 

demonstrando uma total ineficácia na execução do investimento planeado para o 

ano, prejudicando o munícipe, adiando a resolução dos problemas já identificados. 

2 - Por outro lado, assistiu-se a uma questionável gestão dos dinheiros públicos 

onde por exemplo, se verificou uma desorçamentação de quase quatro milhões de 

euros sobre a despesa com a aquisição de bens relativos à água: orçamentaram-se 

1,5 milhões de euros, quando a despesa dos anos anteriores ronda os 5,5 milhões 

de euros, indo parar a diferença às GOP/PPI. -------------------------------------------  

3 - Ficaram por construir ou iniciar a construção de lares, habitações sociais ou 

custos controlados, edifícios escolares, saneamento. As pavimentações de artérias 

principais da cidade, bem como a requalificação de algumas zonas degradadas, 

foram atiradas intencionalmente, para o fim do mandato. Todas estas obras 

poderiam e deveriam ter sido planeadas e implementadas a partir do primeiro ano 

de mandato, em função do enorme saldo de gerência existente (oitenta e três 

milhões de euros) herdado. ------------------------------------------------------------------  

4 - A gestão calculista, do calendário eleitoral, tem mostrado uma liderança 

passiva e apenas reativa, revelando falta de visão estruturada para a resolução 

dos problemas do concelho.” ----------------------------------------------------------------  

Os vereadores do Partido Socialista.” -----------------------------------------------------  

O senhor presidente reconheceu que o município tem um saldo bastante grande, o 

que não é saudável para qualquer instituição e é revelador que não se conseguiu 

fazer alguma coisa. Afirmou depois que existem razões para não ter havido uma 

maior execução, como foi no caso do Edifício dos Paços do Concelho, em que 

ficaram por fazer alguns trabalhos por uma questão de timings e de burocracias 

várias. Explicou depois que Albufeira tem tido alguns problemas com a utilização 

dos saldos, dado tratar-se de um concelho turístico, não sendo por isso possível 

realizar nalgumas zonas muitas obras na via pública entre maio e outubro de cada 

ano. Referiu seguidamente que ainda assim se têm realizado muitas obras, embora 

não se tenham realizado tantas obras como qualquer membro do executivo 

permanente gostaria. Explicou ainda que existe um conjunto de pessoas a 

trabalhar afanosamente para que estas obras se realizem, mas os prazos, as 

burocracias e a questão da utilização do saldo só poder ser feita a partir da 
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aprovação das contas, têm constituído sérios constrangimentos a uma mais célere 

execução. Lembrou seguidamente que estão agora a ser feitos investimentos como 

já há muitos anos não se faziam. Referiu ainda que os munícipes mais carenciados 

têm um conjunto de programas de apoio a que podem concorrer, quer na área da 

ação social, quer na área da educação, nomeadamente através da atribuição de 

bolsas de estudo, do apoio atribuído na área dos medicamentos, da alimentação, 

do subsídio de arrendamento, etc. Explicou depois que as despesas com as 

cobranças dizem respeito aos pagamentos efetuados à Autoridade Tributária no 

âmbito do pagamento de impostos, sendo que nem sempre o montante orçamentado 

corresponde ao que foi efetivamente gasto. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que daqui para a frente a perspetiva 

orçamental terá que ser vista de outra forma, dadas as circunstâncias em que se 

vive atualmente. Afirmou depois que a crise pandémica vai devastar muitas vidas e 

vai trazer grandes prejuízos para todos, mas existem situações em que esta crise 

pode constituir uma oportunidade, devendo Albufeira aproveitar essa oportunidade 

para inverter algumas situações. Lembrou seguidamente que se tudo estivesse bem 

os vereadores não permanentes não estariam a criticar e a chamar a atenção. 

Admitiu depois que os mecanismos levam o seu tempo e os procedimentos têm que 

ser respeitados, mas existem situações que são difíceis de compreender, tal como 

é o caso do edifício adquirido na rua do MFA há mais de um ano e que ainda não 

foi ocupado. Referiu seguidamente que este é um pequeno exemplo, mas que se 

calhar já poderia ter sido resolvido, dado que não é um impedimento procedimental 

que faz com que o edifício esteja ainda naquele estado. Disse depois que o único 

intuito dos vereadores não permanentes quando chamam a atenção para 

determinadas situações é precisamente que essas situações sejam melhoradas.------   

Foi deliberado, por maioria, aprovar os documentos de prestação de contas do 

município respeitantes ao ano de 2019, incluindo a proposta de aplicação de 

resultados e remeter o documento à Assembleia Municipal para apreciação no 

âmbito das respetivas competências [alínea l) do número dois do artigo vigésimo 

quinto do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze 

de setembro]. --------------------------------------------------------------------------------  

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, Victor Ferraz 

e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------  
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= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020-2023 – SEGUNDA REVISÃO – 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da segunda revisão do Plano Plurianual de Investimentos e 

Atividades Mais Relevantes para o ano corrente, uma cópia da qual fica arquivada na 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

iriam votar favoravelmente estas duas questões, tendo em conta que a revisão 

surge pela necessidade de fazer face à crise gerada pela Covid-19. Afirmou 

depois que com certeza que irão existir outras revisões motivadas por esta crise e 

que os vereadores não permanentes estarão naturalmente favoráveis para ajudar 

no que for necessário. Referiu seguidamente que esta crise requer uma dinâmica 

diferente daquela que a câmara municipal tem tido, sendo também necessária 

muita vontade e motivação para enfrentar os dias que se avizinham. Reiterou 

depois que o senhor presidente pode contar com os vereadores não permanentes na 

luta e no empenho necessário para vencer esta crise. -----------------------------------     

A senhora vereadora Sara Serra disse fazer suas as palavras do senhor vereador 

Ricardo Clemente. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse também fazer suas as palavras do senhor 

vereador Ricardo Clemente. Perguntou depois se na atual revisão está contemplada 

a segunda fase da empreitada da Escola Diamantina Negrão. --------------------------  

O senhor presidente respondeu que a segunda fase desta empreitada está 

contemplada na atual revisão.---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que reparou que também está prevista a 

retirada de amianto na Escola Martim Fernandes, mas tinha ideia que o amianto 

desta escola foi retirado há uns anos atrás, na mesma altura em que foi retirado 

da Escola das Ferreiras. --------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente explicou que se trata de um resto de amianto que ainda ficou 

neste estabelecimento de ensino. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que também há amianto nas condutas 

e água, o que configura uma situação grave. Afirmou depois que esta é uma 

situação que existe há muitos anos e que o município tinha por obrigação já a ter 

resolvido.  -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a revisão do orçamento e das Grandes Opções do 

Plano não estão diretamente relacionadas com a crise da Covid-19, embora 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

21 de abril de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

existam algumas despesas e investimentos que não teriam sido feitos se a crise 

pandémica não existisse. Afirmou depois que muita coisa vai mudar ao nível da 

mentalidade das pessoas como resultado da crise sanitária, quer seja ao nível das 

instituições, quer seja a um nível mais pessoal. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes vão 

votar favoravelmente e que reconhecem que muitas rubricas estão relacionadas 

com a gestão normal do município, enquanto outras já refletem o contexto da crise 

que se vive. Defendeu depois que o mais essencial neste momento é os vereadores 

não permanentes darem o seu contributo, o que nesta fase significa estar ao lado 

do executivo permanente a dar força para que a câmara municipal exerça as suas 

funções da melhor maneira. Alertou seguidamente para o facto de que as coisas 

também mudarão em termos de gestão orçamental, dado que o orçamento do 

município vai ter que obrigatoriamente refletir a nova realidade trazida pela crise 

pandémica. Defendeu ainda que a câmara municipal tem condições para acudir à 

sua população e deve fazê-lo, nunca se devendo divorciar desta sua função. 

Referiu seguidamente que já falou com alguns governantes e com algumas pessoas 

que têm poder e influência, tendo-lhe sido transmitida a ideia que a situação em 

Albufeira vai ser muito complicada, bastando ver os números astronómicos do 

desemprego. Reiterou depois que Albufeira será certamente das cidades do país 

que mais sentirá os efeitos da crise, o que traz uma grande responsabilidade para 

o município. Disse seguidamente que o município tem disponibilidade financeira e 

que é uma responsabilidade da câmara municipal descobrir a melhor forma de 

acudir e de melhorar a situação. Referiu ainda que a câmara municipal não pode 

deixar de fazer este trabalho, dado que as pessoas precisam de ajuda. Afirmou 

seguidamente que a senhora vice-presidente deve ter uma ideia mais precisa desta 

realidade, uma vez que tem o pelouro da ação social, área em que os pedidos têm 

aumentado exponencialmente. Referiu ainda que todos estão fechados há cerca de 

um mês e que possivelmente só vão começar a sair daqui a outro mês, pelo que o 

estrago será grande. Terminou dizendo que a câmara municipal deve nesta fase 

estar unida e forte, devendo ser capaz de acudir às suas gentes. --------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas competências. ----   

= ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 – SEGUNDA REVISÃO – ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA DO ORÇAMENTO – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da segunda revisão do orçamento do município para o ano 
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dois mil e vinte, que importa, tanto em receita como em despesa, na quantia de 

sessenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e trinta e seis euros e 

cinquenta e oito cêntimos, documento do qual fica um exemplar arquivado na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------   

= ESTÁGIOS – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, veio solicitar o 

acolhimento do seu aluno José Manuel Dâmaso Romba Adanjo, para desenvolver um 

estágio curricular à distância, no âmbito do curso de Gestão Marinha e Costeira, 

devendo iniciar em 22 de abril e terminar em 29 de maio de 2020. ------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pelo Técnico Luís Miguel Correia 

Pereira, do Serviço de Apoio à Presidência, no âmbito do Projeto Geoparque 

Algarvensis; --------------------------------------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular decorrerá à distância através de videoconferência, de 

forma salvaguardar o estado de emergência nacional, não implicando quaisquer 

custos para o Município, porque não é remunerado e o candidato estará coberto pelo 

seguro escolar; -----------------------------------------------------------------------------  

3. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à 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; -------------------------------------  

4. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Acordo Específico 

entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve e o Município 

de Albufeira, nos termos da minuta que se anexa.” ------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do acordo de estágio de formação em contexto de 

trabalho nela referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual 
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fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------   

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

= RECURSOS HUMANOS – MEDIDAS EXCECIONAIS – COVID-19 – 

RECRUTAMENTO DE PESSOAL – PROPOSTA = 

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

análise. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 

informação do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  

“Através das distribuições SGDCMA/2020/15849, SGDCMA/2020/15056, 

SGDCMA/2020/14792, SGDCMA/2020/11913 e SGDCMA/2020/1424, foi solicitado 

proceder à restituição dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo 

que a situação se encontra devidamente informada e o valor a restituir. ------------------  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 

Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  

Nome NIF 

VALOR A 

RESTITUIR MOTIVO 

Maria Graciosa Costa S. Silva 125671059 € 50,00 Pagamento antecipado da OVP, 

referente ao mês de novembro de 

2019. 

(SGDCMA/2020/15849) 

Aldina Guerreiro Rodrigues 140572007 € 100,00 Pagamento antecipado da OVP 

atividade artística, referente ao 

mês de novembro e dezembro de 

2019. 

(SGDCMA/2020/15849) 

Maria José da Silva 181130076 € 100,00 Pagamento antecipado da OVP, 

referente ao mês de novembro e 

dezembro de 2019. 

(SGDCMA/2020/14792) 

José Manuel Mendes Ribeiro 211865389 € 77,22 Transferência efetuada pela 

requerente em excesso. 

(SGDCMA/2020/11913) 

Comercio Têxtil Atlântico 

Sul, Lda. 

506762777 € 35,00 Pagamento através da AMA em 

excesso. 

(SGDCMA/2020/1424) 
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. --------------   

= PAINEL PUBLICITÁRIO – RUI ARCANJO MESTRE – REQUERIMENTO = 

Por Rui Arcanjo Mestre foi apresentado um requerimento, pelo qual solicita a isenção 

do pagamento da taxa referente a um painel publicitário. ----------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer da Divisão Jurídica e de 

Contencioso, que se dá por integralmente transcrito e que em conclusão refere o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Nestes termos e, tendo em conta o supra referido na alínea b), do n.º 1 do artigo 5.º 

do Regulamento da Publicidade do Município de Albufeira (Regulamento n.º 379/2012), 

o ora Requerente não se nos afigura como proprietário, possuidor ou mero detentor do 

imóvel onde esta afixada a publicidade e, o mesmo também não se encontra a publicitar 

os sinais distintivos no âmbito da sua atividade, não se achando, deste modo, incluindo 

nas exceções previstas no “artigo 5.º” supra mencionado. ----------------------------------  

Sempre se dirá igualmente que, qualquer requerimento para isenção do pagamento de 

uma taxa prevista no âmbito do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município 

de Albufeira (Regulamento n.º 395-A/2010) terá de ser apreciado tendo em conta os 

pressupostos previstos no seu artigo 5.º sendo que, o teor do requerimento 

apresentado e junto na "etapa 1” da distribuição em epígrafe, não nos permitirá 

concluir, salvo melhor opinião, pela verificação de tais pressupostos de isenção do 

pagamento da taxa. ----------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, entende-se que deve a Câmara Municipal de Albufeira, indeferir a 

pretensão do Requerente sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior 

de V.Exa.. --------------------------------------------------------------------------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve o Requerente ser notificado para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do disposto pelo artigo 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo.” -------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos nele sugeridos. ---------------------------------------------  

 

 

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação dos Amigos de 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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Albufeira solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma comparticipação 

financeira, para o ano de 2020, que viabilize o desenvolvimento das atividades da 

associação. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas suas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

projetos de natureza educativa, cultural e artística; ------------------------------------  

3. A Associação dos Amigos de Albufeira é uma associação sem fins lucrativos; ---------  

4. A Associação dos Amigos de Albufeira tem vindo a acreditar-se como uma 

instituição multidisciplinar onde a cultura e o lazer se associam para melhor servir a 

comunidade, sejam os associados, seja a população concelhia e mesmo regional; -------  

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 delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 12.000,00 

(doze mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Albufeira e Associação dos Amigos de Albufeira. ---------------------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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 do protocolo de desenvolvimento cultural nela 

referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 

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

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

= PROTOCOLOS – APAV - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
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“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  

1. O interesse desta Edilidade na continuidade do Protocolo; ------------------------------  

2. Que o Município no n.º 1 da cláusula terceira, compromete-se a apoiar 

financeiramente a manutenção do Gabinete de Apoio à Vitima de Albufeira, através 

de uma comparticipação financeira de 15.000,00€ (quinze mil euros) anuais; ----------  

3. O n.º 2 da mesma Cláusula, essa comparticipação financeira será satisfeita de forma 

trimestral, no valor de 3.750,00€, paga até ao último dia de cada trimestre 

respetivo; ----------------------------------------------------------------------------------   

4. A alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que 

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; ---  

5. Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

a) Que a Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira 

no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) à APAV – Associação Portuguesa de Apoio 

à Vítima no âmbito do protocolo existente, devendo a mesma ser satisfeita de 

forma trimestral, no valor de 3.750,00€, sendo que a entidade beneficiária ficará 

obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no 

artigo 2.º do citado código, aprovando o respetivo protocolo que se encontra em 

anexo.” --------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo de desenvolvimento cultural nela 

referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 

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

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM – REDE 

SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Por deliberação de Câmara de 6 de março de 2018 foi assinado um protocolo entre a 

IPSS Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, 

e o Município de Albufeira com o objetivo de desenvolver, e operacionalizar e gestão 

do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; ------------------------------------   

2. Através da celebração deste protocolo garantimos o acesso ao medicamento em 
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ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Albufeira, se encontre numa 

situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos 

comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica; -------------------------  

3. De acordo com presente protocolo, no que diz respeito à sua vigência, o mesmo será 

automaticamente renovado, desde que nenhuma das partes manifeste intenção 

contrária; ----------------------------------------------------------------------------------   

4. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

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

A Digníssima Câmara Municipal delibere a renovação automática do protocolo, bem 

como a comparticipação financeira no valor de 40.000€ (quarenta mil euros), para o ano 

2020 à IPSS Dignitude, sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao 

cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado 

código.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM – REDE 

SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – EMERGÊNCIA ABEM: COVID 19  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

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

1. A Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, é 

responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do Programa abem:---- 

Rede Solidária do Medicamento; ----------------------------------------------------------  

2. O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por objetivo garantir o 

acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em 

Portugal, se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de 

adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita 

médica; -------------------------------------------------------------------------------------  

3. A Dignitude através do Programa Abem permitirá que os beneficiários continuem a 

beneficiar do Cartão Abem sem reavaliação, i.e., a permanência na Abem será 
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estendida por mais três meses não havendo suspensão/desativação dos cartões; -----  

4. A Dignitude propõe que durante o período do Estado de Emergência seja feita a 

atribuição de apoio à aquisição de medicamentos (anexo modelo de Protocolo) 

temporária que pode ser feita ao individuo e não ao agregado familiar e na qual não 

existe a obrigatoriedade do pagamento de 100€ por beneficiário mas as despesas 

com a aquisição dos mesmos são repartidas de forma igual entre a Dignitude e a 

Câmara Municipal de Albufeira; -----------------------------------------------------------  

5. Nos encontramos em estado de emergência; ---------------------------------------------   

6. O Município pretende celebrar protocolo com esta Instituição, de forma agilizar os 

apoios emergentes; ------------------------------------------------------------------------  

7. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre 

outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o 

apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o 

caso; ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere que: -------------------------------------------  

a) Seja aceite a decisão de permanência dos beneficiários sem que seja feita a 

avaliação socioeconómica; -----------------------------------------------------------------  

b) Seja assinado o protocolo entre a CMA e a Dignitude referente aos apoios 

extraordinários no Período de Emergência Covid 19, até ao valor limite de 15.000€ 

(quinze mil euros) ” ------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM – 

PAGAMENTO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO CIVIL DE 2019 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Por deliberação de Câmara de 6 de março de 2018 foi assinado um protocolo entre a 

IPSS Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, 

e o Município de Albufeira com o objetivo de desenvolver, e operacionalizar e gestão 

do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; ------------------------------------   
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2. Na sequência do protocolo celebrado, e uma vez que em setembro de 2019, existiu 

necessidade de solicitar um reforço no cabimento de 15.000€ (SGD/2019/50509), o 

qual foi cabimentado; ----------------------------------------------------------------------  

3. Por lapso os serviços não procederam ao encaminhamento para Reunião de Câmara; ---  

4. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere aprovar o pagamento referente ao último trimestre 

do ano civil 2019.” -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se tinha existido algum lapso nesta 

questão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente e explicou que só 

recentemente os serviços se tinham apercebido que o pagamento tinha sido 

aprovado, mas nunca tinha sido realizado. ------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – CONFERÊNCIA BEATO VICENTE DE SANTO ANTÓNIO DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Que Sociedade de S. Vicente de Paulo de Portugal - Conferência Beato Vicente de 

Santo António de Albufeira é uma organização católica com sede no concelho de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Que a Conferência Beato Vicente de Santo António de Albufeira é um movimento 

que visa realizar iniciativas destinadas a aliviar o sofrimento próximo, em particular 

do social e economicamente mais desfavorecido, mediante o trabalho coordenado 

dos seus membros; -------------------------------------------------------------------------  

3. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso 

específico Albufeira a qualquer momento pode deparar-se com situações de 

extrema gravidade; ------------------------------------------------------------------------  

4. Se torna fundamental prestar apoio às associações locais que prestam apoio aos 

munícipes que se encontram em situação vulnerável; -------------------------------------  
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5. O Município pretende apoiar esta Associação, de forma agilizar os apoios 

emergentes; --------------------------------------------------------------------------------  

6. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre 

outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 

para o apoio emergente às famílias que mais necessitam, como é o caso; ---------------   

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Conferência Beato Vicente de 

Santo António de Albufeira através da atribuição de uma comparticipação financeira 

anual, no valor de 15.000€ (quinze mil euros), sendo que a entidade beneficiária ficará 

obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 

2.º do citado código.”--------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta encontrava-se instruída com uma informação com origem na Divisão 

Financeira, do teor seguinte: -----------------------------------------------------------------   

“Está a ser considerado no esboço da proposta da 2.ª revisão - alteração modificativa 

ao Orçamento 2020 e às GOP 2020-2023, que se encontra agendada para a próxima 

reunião de câmara, a realizar no dia 21/04/2020, para a AMR 2020/5083, o reforço de 

verba para o ano 2020.” -----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, sendo que a eficácia deste 

ato fica condicionada à aprovação da segunda revisão ao Orçamento de 2020 e da 

segunda revisão às Grandes Opções do Plano 2020-2023. ------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA 

AVALIAÇÃO SEMESTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------   

“Para efeito de avaliação estabelece o n.º 6, do Artigo 3.º do Regulamento para a 

Atribuição de Subsídio de Arrendamento que: “O Beneficiário deve apresentar 

semestralmente os recibos da renda de casa assim como prova do rendimento mensal 

do agregado familiar, tendo em vista o possível reajustamento do valor do subsídio ou 

eventual cessação.” ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a este procedimento previsto no regulamento informa este serviço: ------  

1. A situação social, de saúde e económica gerada nas famílias pela pandemia COVID-

19 originou um aumento significativo de pedidos de apoio ao arrendamento que 

urgem ser analisados; ----------------------------------------------------------------------  
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2. Os condicionalismos decorrentes da atual situação criam dificuldades às famílias 

designadamente às mais idosas e doentes, em fazerem chegar ao serviço do 

município, pelas vias atualmente disponíveis, os documentos necessárias para efeito 

de referida avaliação; ---------------------------------------------------------------------  

3. As famílias, já vulneráveis, vivem atualmente com ansiedade e medo pela possível 

contaminação que lhe dificulta a realização dos procedimentos necessários à 

referida avaliação; -------------------------------------------------------------------------  

4. A atual situação de pandemia/confinamento vivida provoca em algumas famílias 

efeitos sociais e psicológicos que devem ser considerados; -----------------------------  

5. Que não é previsível que a situação económica das famílias melhor 

significativamente a curto prazo e que por essa razão possam deixar de ter direito 

ao apoio. ------------------------------------------------------------------------------------  

Pelas razões apresentadas é sugestão deste serviço que a digníssima Câmara delibere: --  

a) Suspender, por um período de seis meses, a avaliação semestral das famílias 

beneficiárias de subsídio de arrendamento; ----------------------------------------------  

b) Que decorridos os seis meses os beneficiários devem apresentar a documentação 

em falta na data que vier a ser indicada pelo Serviço de Habitação da DAS.” ---------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se iria ser feita a atribuição 

automática do subsídio, sendo a avaliação feita numa fase posterior. -----------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente.  ---------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existe a necessidade da câmara 

municipal ser o mais célere possível na atribuição destas verbas aquando da sua 

deliberação, uma vez que as pessoas estão a passar uma aflição tremenda. 

Referiu depois que teve a oportunidade de assistir a um ou outro caso e que os 

duzentos, trezentos, ou quatrocentos euros são fundamentais, dada a condição em 

que as pessoas estão a viver, sendo obrigação da câmara municipal a 

disponibilização célere destas verbas, por forma a que as mesmas cheguem 

rapidamente às famílias que necessitam. --------------------------------------------------    

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 – CRISTINA MARIA 

MARTINS DE ALMEIDA – 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 
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referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 270,00€ (duzentos e setenta 

euros), à candidata Cristina Maria Martins de Almeida, com efeito desde o início de 

Janeiro de 2020, inclusive. ----------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento no valor de 810,00€ referentes aos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2020.” --------------------------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

 

= 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 – PROCESSO DE SINISTRO N.º 29/2018 - IVO MIGUEL 

FERREIRA SERRA – REQUERIMENTO = 

Por Ivo Miguel Ferreira Serra, foi apresentado um requerimento datado de dez de 

setembro de dois mil e dezoito, pelo qual solicita o pagamento dos danos sofridos no 

para-choques do lado direito (à frente) na sua viatura, provocados por um ferro 

saliente e não cortado no passeio quando estacionou junto ao Edifício do INATEL, junto 

à praia, no dia dois de agosto. ----------------------------------------------------------------   

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, entende-se que não deve a Câmara Municipal de Albufeira assumir a 

responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a Requerente 

sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V. Exa.. --------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve o Requerente ser notificado para sê pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do disposto pelo artigo 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo.” -------------------------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

21 de abril de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou a situação de uma senhora que trabalha 

numa escola na Guia e que pediu uma indemnização, tendo ficado o senhor 

presidente de verificar a questão. ---------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria averiguar esta situação junto da Divisão 

Jurídica e de Contencioso. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que essa indemnização não é da 

responsabilidade da câmara municipal. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o acidente se deu enquanto a 

pessoa estava a andar no passeio. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o acidente se deu na caldeira de 

uma árvore, na sequência de obras realizadas pelo Inatel. -----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o acidente ocorreu há mais de um ano. -  

O senhor presidente disse que é habitual estes assuntos demorarem muito tempo, 

uma vez que envolvem companhias de seguros. Afirmou depois que as pessoas que 

sofrem este tipo de acidentes deviam ver a sua situação resolvida de forma mais 

célere, mas isso não tem sido possível. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que, em seu entender, este caso 

concreto não é da responsabilidade direta do município. --------------------------------  

O senhor presidente reiterou que iria averiguar esta situação junto da Divisão 

Jurídica e de Contencioso. ------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar 

proceder nos estritos termos do nela sugerido. -------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA NORTE DE PADERNE  

- FASE 1- INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações. --   

- A primeira, com origem na Divisão de Águas e Saneamento, do seguinte teor:-----------   

“Com o presente procedimento pretende-se prolongar a rede de águas residuais 

domésticas na zona dos Matos, Paderne, sugere-se que seja aberto procedimento para 

concurso público. ------------------------------------------------------------------------------  

Cumpre informar que o preço base fixado no Caderno de Encargos, calculado de acordo 

com os valores atuais de mercado é de 1.357.000,00€ (um milhão, trezentos e 

cinquenta e sete mil euros) mais IVA à taxa legal em vigor, e está contemplado no 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Orçamento para o ano 2020, com o código de classificação orçamental 040407010402, 

Projeto GOP 02 008 2017/137 1. Não foi efetuada consulta preliminar. -------------------  

Prevê-se que a verba seja totalmente gasta no decorrer dos anos 2020 (542.800,00€ 

mais IVA) e 2021 (814.200,00€ mais IVA) --------------------------------------------------   

Nos termos do n.º 1 do art.º 36.º, em articulação com o art.º 38.º, ambos do Código dos 

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

redação atual, a decisão de contratar e a escolha do procedimento, respetivamente, 

cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. Tendo em consideração o valor 

indicado, a decisão para autorizar a despesa é da competência da Exma. Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo ainda em consideração o valor previsto, poderá recorrer-se, nos termos da 

alínea b) do artigo 19.º do Decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redação 

atual, ao procedimento por concurso público. ------------------------------------------------  

Sugere-se a seguinte constituição de júri: Presidente – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes 

Azevedo; 1.º Vogal efetivo – Eng.ª Ana Paula Saraiva Claro; 2.º Vogal efetivo – Eng.ª 

Jaquelina Ventura; 1.º Vogal suplente – Eng.º Bruno Mateus Diniz; 2.º Vogal suplente – 

Eng.ª Maria de Fátima Rodrigues. ------------------------------------------------------------  

Gestor do Procedimento: Ana Paula Claro ----------------------------------------------------  

Agregação de procedimentos, art.º 22 ccp: --------------------------------------------------  

Os trabalhos julgam-se absolutamente necessários, estando fora do alcance dos nossos 

serviços devido ao volume, maquinaria necessária e especificidade da obra. Não se 

considera viável a execução desta empreitada por lotes, agregando-a a outras 

empreitadas visto que a gestão de um único contrato revela-se mais eficiente para os 

serviços, quer em termos técnicos, quer em termos funcionais; ----------------------------  

Critérios ambientais: --------------------------------------------------------------------------  

Não foram utilizados critérios ambientais uma vez que não se considera relevante para 

o tipo de empreitada. -------------------------------------------------------------------------  

Materiais reciclados: --------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que não foram utilizados materiais reciclados, uma vez que os materiais a 

remover não apresentam as características necessárias para o seu reaproveitamento.” --   

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do teor seguinte: --------------------------   

“Está a ser considerado no esboço da proposta da 2.ª revisão - alteração modificativa 

ao Orçamento 2020 e às GOP 2020-2023, que se prevê que seja agendada para a 

próxima reunião de câmara, a realizar no dia 21/04/2020, para a PPI 2017/137/1, os 

seguintes montantes: -------------------------------------------------------------------------   
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Ano 2020 - € 575.368,00 e-------------------------------------------------------------------   

Ano 2021 - € 863.052,00.” -------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se ainda instruído com o programa de concurso e o caderno de 

encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do concurso público e proceder à designação dos elementos componentes 

do júri e do gestor do procedimento, nos precisos termos sugeridos na informação, 

solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números um e 

seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, 

barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. ------------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da segunda revisão ao 

Orçamento de 2020 e da segunda revisão às Grandes Opções do Plano 2020-2023.     

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA MOSQUEIRA, 

INCLUINDO CONDUTAS ADUTORAS DE INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA 

EXISTENTE – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações. --   

- A primeira, com origem na Divisão de Águas e Saneamento, do seguinte teor:-----------   

“Com o presente procedimento pretende-se ampliar o reservatório da Mosqueira, 

sugere-se que seja aberto procedimento para concurso público. ---------------------------  

Cumpre informar que o preço base fixado no Caderno de Encargos, calculado de acordo 

com os valores atuais de mercado é de 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil 

euros) mais IVA à taxa legal em vigor, e está contemplado no Orçamento para o ano 

2020, com o código de classificação orçamental 02 7010402, Projeto GOP 02 008 

2018/2. Não foi efetuada consulta preliminar. ----------------------------------------------  

Prevê-se que a verba seja totalmente gasta no decorrer dos anos 2020 (300.000,00€ 

mais IVA) e 2021 (1.200.000,00€ mais IVA) ------------------------------------------------   

Nos termos do n.º 1 do art.º 36.º, em articulação com o art.º 38.º, ambos do Código dos 

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

redação atual, a decisão de contratar e a escolha do procedimento, respetivamente, 

cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. Tendo em consideração o valor 

indicado, a decisão para autorizar a despesa é da competência da Exma. Câmara 



21 de abril de 2020  

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo ainda em consideração o valor previsto, poderá recorrer-se, nos termos da 

alínea b) do artigo 19.º do Decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redação 

atual, ao procedimento por concurso público. ------------------------------------------------  

Sugere-se a seguinte constituição de júri: Presidente – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes 

Azevedo; 1.º Vogal efetivo – Eng.ª Ana Paula Saraiva Claro; 2.º Vogal efetivo – Engª. 

Jaquelina Ventura; 1.º Vogal suplente – Eng.º Bruno Mateus Diniz; 2.º Vogal suplente – 

Eng.ª Maria de Fátima Rodrigues. ------------------------------------------------------------  

Gestor do Procedimento: Ana Paula Claro ----------------------------------------------------  

Agregação de procedimentos, art.º 22 ccp: --------------------------------------------------  

Os trabalhos julgam-se absolutamente necessários, estando fora do alcance dos nossos 

serviços devido ao volume, maquinaria necessária e especificidade da obra. Não se 

considera viável a execução desta empreitada por lotes, agregando-a a outras 

empreitadas visto que a gestão de um único contrato revela-se mais eficiente para os 

serviços, quer em termos técnicos, quer em termos funcionais; ----------------------------  

Critérios ambientais: --------------------------------------------------------------------------  

Não foram utilizados critérios ambientais uma vez que não se considera relevante para 

o tipo de empreitada. -------------------------------------------------------------------------  

Materiais reciclados: --------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que não foram utilizados materiais reciclados, uma vez que os materiais a 

remover não apresentam as características necessárias para o seu reaproveitamento.” --   

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do teor seguinte: --------------------------  

“Está a ser considerado no esboço da proposta da 2.ª revisão - alteração modificativa 

ao Orçamento 2020 e às GOP 2020-2023, que se prevê que seja agendada para a 

próxima reunião de câmara, a realizar no dia 21/04/2020, para a PPI 2018/2, os 

seguintes montantes: Ano 2020 - € 300.000,00 e -------------------------------------------   

Ano 2021 - € 1.272.000,00.” ------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso e o caderno de 

encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do concurso público e proceder à designação dos elementos componentes 

do júri e do gestor do procedimento, nos precisos termos sugeridos na informação, 

solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei 
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número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números um e 

seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, 

barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. ------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da segunda revisão ao 

Orçamento de 2020 e da segunda revisão às Grandes Opções do Plano 2020-2023.   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na 

alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentando 

da sala, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS 

NA ZONA DO MONTECHORO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 

Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de 

caução, datado de dez de fevereiro de dois mil e vinte, pelo qual se constata que todos 

os trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão 

porque se considera que se encontram reunidas todas as condições para se proceder à 

liberação de quinze por cento das cauções e quantias retidas para garantia da presente 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 

mandar proceder à liberação de quinze por cento dos valores prestados para 

garantia da empreitada. ---------------------------------------------------------------------   

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 

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

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS, LIMPEZA URBANA E 

SERVIÇOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA (MAIO E JUNHO 

2020) – PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes, foi apresentado o projeto de decisão de adjudicação do seguinte teor: ----------   

1- “Introdução. -------------------------------------------------------------------------------   

A aprovação das peças do processo e a determinação da abertura de procedimento por 

ajuste direto para aquisição de serviços para prestação de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de 
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Albufeira, foi proferida pela Câmara Municipal de Albufeira em 7 de abril de 2020, 

tendo sido convidada a apresentar proposta a empresa Luságua, Serviços Ambientais, 

SA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2- PROPOSTA APRESENTADA E ADMITIDA. ---------------------------------------------  

A entidade convidada apresentou a proposta dentro do prazo limite concedido, tendo a 

referida proposta, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 125.º do C.C.P., sido 

analisada a fim de elaborar o presente relatório. -------------------------------------------  

3- ANÁLISE DA PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------  

Da análise da proposta apresentada foi possível constatar que o preço apresentado é 

aceitável, sendo que o valor da mesma é de 733.023,80€ (Setecentos e trinta e três 

mil, vinte e três euros e oitenta cêntimos), acrescido do I.V.A, não sendo superior ao 

preço base, estipulado pelo Caderno de Encargos. -------------------------------------------  

4- CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------  

Com base no exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela emprese Luságua, 

Serviços Ambientais, SA, para prestação de serviços de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de 

Albufeira, no valor máximo de 733.023,80€ (Setecentos e trinta e três mil, vinte e 

três euros e oitenta cêntimos), acrescido de I.V.A, com o prazo de execução de dois 

meses e nas demais condições do Caderno de Encargos, apresenta-se adequada para 

efetuar as tarefas descritas no Caderno de Encargos. -------------------------------------  

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 125.º Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 

na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e 

tendo em conta que não há lugar a audiência prévia nos termos do n.º 2 do mesmo 

artigo, remete-se o processo de concurso e submete-se o presente processo de 

decisão de adjudicação.” ----------------------------------------------------------------------  

Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por maioria dos presentes, tendo em conta o teor do projeto de 

decisão:----------------------------------------------------------------------------------------    

a) adjudicar a prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos, 

limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira (maio e junho de 

2020), à empresa Luságua – Serviços Ambientais, S.A. pelo valor máximo de 

setecentos e trinta e três mil, vinte e três euros e oitenta cêntimos, acrescido do 

IVA;  ------------------------------------------------------------------------------------------   
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b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  

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

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se o senhor vereador Victor Ferraz e a senhora vereadora 

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

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 

regressou à reunião. --------------------------------------------------------------------------   

= CAMINHOS – ARRUAMENTO NO INTERIOR DO ALDEAMENTO TURÍSTICO 

ALBUFEIRA JARDIM – PROPOSTA = 

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

“O requerente solicitou por email datado de 18/12/2018, através da distribuição em 

assunto, que fosse removida uma corrente instalada por forma a impedir a circulação 

num arruamento no interior do Aldeamento Turístico Albufeira Jardim. ------------------   

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

1) Os “caminhos”, passagens pedonais e estacionamentos nesta zona não se enquadram 

em qualquer alvará de loteamento nem constam na lista de bens imóveis de 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------  

2) Por parte dos serviços da DAVEGF e após consulta do processo do Loteamento 5, foi 

elaborada a informação que consta na etapa 4 e solicitado parecer jurídico quanto à 

natureza de todos os espaços assinalados na planta que consta da mesma e que se 

anexa; --------------------------------------------------------------------------------------   

3) O parecer atualizado da Divisão Jurídica e de Contencioso da Câmara Municipal, de 

10/03/2020, é o seguinte “Pelas razões já adiantada 21.02.2020 (vd. etapa 10), que 

mantenho, sou de parecer que as zonas identificadas pela DAVGF na etapa 15 se 

inserem, igualmente, no domínio público municipal”, sendo que as referidas “razões” 

que constam na etapa 10 foram as seguintes: “Com efeito, tomando por bons os 

elementos de facto consignados pela informação técnica de 18.01.2017 da Divisão de 

Gestão Urbanística e Planeamento, «como é do conhecimento geral, no loteamento 

os arruamentos estão abertos ao público sem qualquer limitação, as restantes 

infraestruturas sempre estiveram ligadas às redes camarárias, a recolha dos 

resíduos é feita por empresa ao serviço da Câmara e a iluminação é feita nos termos 

do contrato das rede públicas.» Além disto, à míngua de documentação relativa à 

operação de loteamento, no que aos projectos (e destino) das obras de urbanização 

diz respeito, haverá ainda a considerar, creio, as circunstâncias de a garantia 

bancária prestada pela loteadora ter sido dispensada em Março de 1982, por um 
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lado, e, por outro, e como constitui facto notório (o que se invoca nos termos e para 

os efeitos do disposto no art.º 115.º, n.º 2, do C.P.A.), há mais de trinta anos que o 

trânsito de pessoas e automóveis pelos arruamentos em apreço se faz sem quaisquer 

limitações, permitindo, inclusivamente, o acesso às construções localizadas no topo 

poente do cerro no qual se desenvolve o loteamento. Por estas razões sobretudo, 

tenderia a pronunciar-me pela dominialidade municipal dos arruamentos em causa.” ---   

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: -----------------------  

a) Aprovar a natureza dos espaços assinalados na planta anexa nos termos do parecer 

jurídico de 10 de março de 2020, ou seja considerar que os espaços possuem 

características para serem considerados de natureza pública.” -------------------------  

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

= CAMINHOS – CAMINHO EM CERRO DE MALPIQUE, FREGUESIA DE 

ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

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

“Foi solicitado a estes serviços a averiguação de natureza de caminho de uns caminhos 

existentes no interior de uma zona vedada com portões, sendo que esta zona confina a 

nascente com a Travessa do Malpique e a norte com a Rua dos Cucos, sendo que se 

procedeu à averiguação da sua natureza. ----------------------------------------------------  

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

1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 10 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4) Na informação da Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal consta o 

seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

Conforme supra mencionado, o caminho em causa não tem saída e aparenta servir cerca 

de 12 propriedades, assim denunciando um uso circunscrito e subordinado a interesses 

de carácter meramente privatísticos, como aliás, se conclui pelo teor da informação 

supra mencionada pois, o acesso às várias propriedades, entre as quais, a do 

requerente, está (ou estava à data da introdução da informação no processo-

07/12/2018) vedado ao público. --------------------------------------------------------------  
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Assim, pelo exposto, somos de parecer que o caminho em análise, não configurará, salvo 

melhor opinião, um caminho público pois, pelo teor de toda a informação constante no 

processo, estamos perante um dos “caminhos interiores de acesso” (conforme 

informação dos serviços no supra mencionado documento) às várias propriedades e, 

portanto um caminho de passagem para acesso exclusivo às cerca de 12 propriedades 

(onde se inclui a do requerente), estando vedado o seu uso direto e imediato pelo 

público. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a natureza 

do caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido ou seja considerar que o 

caminho em causa reveste caraterísticas para ser considerado tão só um caminho de 

natureza particular.” --------------------------------------------------------------------------  

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

= CAMINHOS – CAMINHO EM CORTEZÕES, FREGUESIA DE FERREIRAS 

 – PROPOSTA = 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a informação dos serviços refere que o 

caminho é privado porque é de acesso de algumas poucas pessoas. Explicou depois 

que no local existe um aglomerado de casas, pelo perguntou se se sabia de que 

pessoa é que era este caminho privado. Questionou ainda se depois o município 

sabia como iria ser feita a gestão deste acesso. ----------------------------------------  

O senhor presidente reconheceu que a questão é um pouco dúbia, pelo que talvez 

fosse melhor retirar este assunto para melhor análise. ---------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que no local existe um aglomerado de 

casas, pelo que não se sabe se todos os moradores estão de acordo. -----------------  

O senhor presidente propôs a retirada deste assunto. ----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou e explicou que seria bom clarificar a 

questão da eventual concordância de todos os moradores das referidas casas. ------  

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

análise. ----------------------------------------------------------------------------------------   

= CAMINHOS – NUNO RICARDO TINOCO CORREIA – PROPOSTA = 

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

“O requerente solicitou, através da distribuição em assunto a limpeza e desobstrução 

do caminho, para que o mesmo possa ser transitável. ---------------------------------------  

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

1) Os caminhos assinalados não possuem topónimo; -----------------------------------------  
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2) Não existe qualquer registo sobre a natureza dos respetivos “caminhos”; -------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza dos caminhos em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 4 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4) O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte “a 

partir das características indicadas na ficha esquemática elaborada pelos serviços, 

para cujo conteúdo remetemos, tudo indica que os dois caminhos em causa sejam 

públicos”. -----------------------------------------------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a natureza 

dos caminhos em causa nos termos do parecer jurídico emitido ou seja considerar que 

os “caminhos” possuem natureza pública.” ----------------------------------------------------  

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

= REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM – VÁRIAS VIATURAS  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, 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. -------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, autorizar o pagamento das portagens. -------------------------------   

= ESTACIONAMENTO – IGREJA PAROQUIAL DE PADERNE – CAPELA NOSSA 

SENHORA DO PÉ DA CRUZ - ISENÇÃO TOTAL DA TAXA ANUAL  

– PROPOSTA = 

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

“Assunto: Pedido de reserva de estacionamento-Capela N.ª Sr.ª do Pé da Cruz - Igreja 

Paroquial de Paderne --------------------------------------------------------------------------  

SGDCMA 2019/15370 ------------------------------------------------------------------------  

Foi solicitado à DISU-DAVEGF informação quanto ao pedido apresentado, a qual 

requereu parecer à DJC sobre a legitimidade do mesmo. -----------------------------------  

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

Estabelece a al. a), do n.º 4, do art.º 5.º, do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

do Município de Albufeira que poderão ser isentos do pagamento de taxa, total ou 

parcialmente as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 
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administrativa, as cooperativas, as associações religiosas, culturais e desportivas e as 

instituições particulares de solidariedade social, desde que legalmente constituídas, e 

quando as pretensões sujeitas a tributação visem a prossecução dos respetivos fins. ----  

Analisado o documento incluído no pedido, conclui-se que a Requerente se insere na 

previsão da supra aludida norma regulamentar, uma vez que se apresenta como uma 

associação de cariz religioso e que, a pretensão sujeita a tributação se destina ao lugar 

de estacionamento do Pároco, sempre que este vá celebrar as exéquias religiosas para 

o qual se encontra designado. -----------------------------------------------------------------   

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao supra exposto, e não existindo inconveniente legal que impeça o seu 

deferimento, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere ao abrigo da alínea rr) do n.º 

1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, autorização relativa ao local de 

estacionamento e nos termos do n.º 5, art.º 5.º, do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Albufeira a isenção total da taxa anual que lhe seria aplicável, 

considerando a natureza jurídica da requerente.” -------------------------------------------  

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

= ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – RUA JOSÉ CABRITA SANTOS, FREGUESIA DA 

GUIA – PROPOSTA = 

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

“De acordo com a distribuição SGD/2019/76977, sugere-se a alteração de trânsito 

num troço da Rua José Cabrita Santos na Guia, que possui cerca de 220m de extensão 

e 3m de largura média, que se processa atualmente nos dois sentidos, para sentido 

único de Sul para Norte (entrada pelo Caminho dos Barrancos e saída na rotunda junta 

à EB1, 2, 3 da Guia), de modo a que se possa transitar neste troço em segurança. --------   

Para tal, será colocada a respetiva sinalização vertical de acordo com a planta em 

anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------    

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a alteração 

do sentido de trânsito no troço assinalado na planta em anexo na Rua José Cabrita 

Santos na Guia.” -------------------------------------------------------------------------------  

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

 

= 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 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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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): 54644 de 23-11-2018; 68 de 02-01-2019; 18090 de 24-04-

2019; 54254 de 10-12-2019 ------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 39CP/2018 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: António José Afonso Romão ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Felizalgarve, Lote n.º 19, Sesmarias, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de 

máquinas e muro de vedação ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado retirar o assunto para análise e informação face 

à junção de elementos apresentada (Requerimento número 15327 de sete de abril 

de dois mil e vinte). --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 24459 de 30-05-2019 e 49095 de 13-11-2019 ---------------  

Processo n.º: 23CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Cristina Nepomuceno Carrapato e Outro----------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar com muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e cinco de março de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 28185II de 26-06-2019 e 28185 de 26-06-2019 ------------  

Processo n.º: 40/2000 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fréderico Santos Ibanez -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Patroves, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de muro de vedação em moradia existente com 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 um de abril 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): 46032 de 23-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 74/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Francis Anthony Armelin -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Pine Cliffs, Lote M12, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de uma moradia unifamiliar e piscina (no decurso da obra) -  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de trinta e um de março de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12186 de 20/03/2019 e 20512 de 13-05-2019 ---------------  

Processo n.º: 113/2007 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sabrina Formaglini --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia, Lote n.º 2, Parcela 7, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar e piscina 

– legalização -----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e nove de março 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 
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centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 33747 de 30-07-2019; 33717 de 30-07-2019 e 40809 de 

20-09-2019 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 293/1997 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jafar Ali Nasery, como procurador José Manuel Teodósio de Sousa 

Branco -----------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Norte, Urbanização do Cerro Grande, Lote n.º 27, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação -----  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte de março de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12136 de 26-03-2019; 24290 de 30-05-2019 e 4898 de 

30-01-2020 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 311/1971 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Miguel Pereira Rodrigues -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina e barbecue – Legalização ------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de março de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35825 de 13-08-2019 e 44017 de 09-10-2019 ---------------  

Processo n.º: 433/1987 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Robert Klemens Queckenberg e Ute Queckenberg ---------------------------   

Local da Obra: Sítio dos Barrancos, freguesia da Guia --------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar com muros de 

vedação e piscina – Legalização ---------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
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fundamentos expressos no parecer técnico de cinco de abril 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): 32371 de 28-06-2018; 21609 de 16-05-2019 e 21609II de 

16-05-2019 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 15CP/2018 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lunahotéis – Empreendimentos e Investimento Hoteleiro, S.A. --------------  

Local da Obra: Rua Natália Correia, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de duas piscinas e casa de máquinas e muro 

de vedação - “Luna Hotel da Oura” -----------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de março de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 14887 de 02-04-2020 -----------------------------------------   

Processo n.º: 7OU/2012 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Interjumbria – Empreendimentos Turísticos e Industriais, S.A. -------------  

Local da Obra: Hotel Falésia Mar, Quinta do Milharó, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos -------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais dias, 

tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de 

Apoio ao Investidor de oito de abril de dois mil e vinte. --------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13054II de 25-03-2019; 13054ce de 25-03-2019; 13054 

de 25-03-2019 e 30501 de 10-07-2019------------------------------------------------------  

Processo n.º: 18/2019 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Ninho de Cegonha Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e 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 seis de abril 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): 15360 de 07-04-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 740/1980 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Florival Cabrita Bacalhau -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Pegas, freguesia de Paderne --------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 90 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais noventa 

dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos 

e de Apoio ao Investidor de catorze de abril de dois mil e vinte. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18925 de 02-03-2019; 19432 de 06-05-2019 e T.P.13820 

de 28-03-2019 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 620/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sopotur – Sociedade de Construção e Turismo, S.A. --------------------------  

Local da Obra: Rua Natália Correia, Lote n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água  

Assunto: Licença - Alteração de Empreendimento Turístico “Apartamentos Turísticos 

Tropical Sol” -----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
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fundamentos expressos no parecer técnico de seis de abril 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): 16112 de 12-04-2019 e 33748 de 29-07-2019 ---------------  

Processo n.º: 160/1993 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel João Veríssimo ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto da Falésia, Praceta do Pinhal, Lote n.º 36, freguesia 

de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de estabelecimento de restauração e bebidas 

– 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 seis de abril 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): 45524 de 18-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 8OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. -------------  

Local da Obra: Loteamento Marina de Albufeira, Fase 2, Várzea da Orada, freguesia 

de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------------------   

Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis - abertura e reposição de vala para 

instalação de rede de gás e autorização para armazenamento de produtos de petróleo – 

GPL – Classe A1 --------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de seis de abril 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): 46994 de 29-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 9OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. -------------  

Local da Obra: Açoteias e Falésia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água  --------------  

Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis - abertura e reposição de vala para 

instalação de rede de gás e autorização para armazenamento de produtos de petróleo 

liquefeitos – GPL – Classe A1------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de seis de abril 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, 
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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): 50560 de 20-11-2019 e 8872 de 24-02-2020 ----------------  

Processo n.º: 10OU/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. -------------  

Local da Obra: Rua Jornal de Notícias de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis - Instalação de armazenagem de 

produtos de petróleo liquefeitos – GPL – Classe A1 -----------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de seis de abril 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): 49947 de 18-11-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 35CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: UIP – United Investments (Portugal) ------------------------------------------  

Local da Obra: Várzea de Quarteira, Lote n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de um de abril 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. ------  



21 de abril de 2020  

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): 49958 de 18-11-2019 -------------------------------------------  

Processo n.º: 37CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Perfectpearl – Investimentos Imobiliários, Lda. ------------------------------  

Local da Obra: Várzeas de Quarteira, Lote n.º 1, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de uma moradia unifamiliar, piscina e muro de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de dois de abril 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): 49967 de 18-11-2019 -------------------------------------------  

Processo n.º: 38CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: UIP – United Investments (Portugal) ------------------------------------------  

Local da Obra: Várzea de Quarteira, Lote n.º 4, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de 
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vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de três de abril 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): 49973 de 18-11-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 39CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: UIP – United Investments (Portugal) ------------------------------------------  

Local da Obra: Várzea de Quarteira, Lote n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de dois de abril 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): 13460 de 26-03-2019; 27050 de 17-06-2019 e 45243 de 
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17-10-2019 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 10CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno Miguel da Conceição Santo -----------------------------------------------   

Local da Obra: Rua dos Lírios n.º 33 A, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina ---------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de seis de abril 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): 53807 de 20-11-2018; 59387 de 21-12-2018; 49340 de 14-

11-2019 e 6646 de 10-02-2020 --------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 36CP/2018 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Fernanda Teixeira Fernandes Pinheiro ----------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia, Lote n.º 3, Parcela 6, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação prévia – Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação ---  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de seis de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias 

para resposta. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 4773 de 01-02-2019; 20895 de 14-05-2019; 41473 de 24-

09-2019; 54583 de 11-12-2019; 5268 de 03-02-2020 e 12051 de 11-03-2020 -----------  

Processo n.º: 8/2019 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mark Michael Rolo --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Pinheiro Manso, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muros de 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

21 de abril de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de seis de abril de dois mil e vinte e informação da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte de fevereiro de 

dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48844 de 08-11-2017; 44687 de 24-09-2018; 26897II de 

17-06-2019; 26897CE de 17-06-2019; 26897 de 17-06-2019; 36123 de 16-08-2019 e 

9901 de 02-03-2020 --------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 25/2008 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Reflextreasure, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Amendoal, freguesia da Guia -------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação da construção existente à instalação de um 

Empreendimento de Turismo em espaço rural – casa de campo -----------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de um de abril de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18219 de 26-04-2019; 22519 de 22-05-2019 e 42679 de 

02-10-2019 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 25/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Humberto Alexandre Rodrigues de Sousa Ornelas ----------------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia, Lote n.º 5, Parcela 6, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e 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 dez de abril 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, 
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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): 20595 de 13-05-2019 e 29263 de 02-07-2019 --------------  

Processo n.º: 27/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Dina Domingos dos Santos ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Montes Juntos, freguesia da Guia -------------------------------------------  

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 dez de abril 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): 27704 de 21-06-2019 e 42211 de 30-09-2019 ---------------  

Processo n.º: 41/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Algui Investment, Lda. ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Pinhal do Concelho, Lote n.º 3, Várzeas de Quarteira, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de nove de abril de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27711 de 21-06-2019 e 42210 de 30-09-2019 ----------------  

Processo n.º: 42/2019 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Algui Investment, Lda. ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Pinhal do Concelho, Lote n.º 6, Várzeas de Quarteira, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de nove de abril de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 28407 de 27-06-2019 e 36028 de 16-08-2019 --------------  

Processo n.º: 44/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cristina Maria Gomes da Costa Santos ----------------------------------------  

Local da Obra: São Rafael, Lote n.º 2, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação, piscina e 

barbecue --------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de onze de abril 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): 31005 de 12-07-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 151/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta do Amendoal, Lda. ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Amendoal, Vale da Ursa, freguesia da Guia ---------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar com piscina e muros de 

vedação – 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 dez de abril 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): 4963 de 30-01-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 167/2007 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sociedade de Construções José Coutinho, S.A. -------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Pedido de devolução de garantia bancaria  ----------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de restituição da garantia bancária nos 

termos do parecer de Consultor Jurídico Municipal de oito de abril de dois mil e 

vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18040 de 24-04-2019 e 25736 de 07-06-2019 --------------  

Processo n.º: 229/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Luísa Arvela Mascarenhas e Herdeiros de Ilda Arvela Mascarenhas -   

Local da Obra: Rua do Trevo n.º 3, Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação 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 dez de abril 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 
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centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 24598 de 31-05-2019 e 33124 de 25-07-2019 ---------------  

Processo n.º: 21/1985 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: DereK Paul Smith ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Torre, Lote G2, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de três de abril de dois mil e vinte. -------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15169 de 06-04-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 512/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jorge de Sousa Leiria ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Ibiscos, n.º 19, Semina, freguesia de Albufeira e Olhos de Água 

Assunto: Exposição - Solicitando a revogação da deliberação camarária proferida em 

17/03/2020 referente ao pedido de licença - construção de piscina e casa de máquinas 

– Legalização ----------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado revogar a deliberação camarária proferida em 

dezassete de março último. -----------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara mandar repetir a notificação do requerente (outrora 

frustrada), nos termos e para os efeitos do disposto no artigo centésimo vigésimo 

primeiro do Código do Procedimento Administrativo; sendo-lhe, assim, fixado novo 

prazo para querendo se pronunciar sobre a deliberação camarária de dezanove de 

novembro de dois mil e dezanove e, bem assim, carrear para o processo novos 

elementos que viabilizem a alteração daquele projeto de decisão desfavorável. ------  

= 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 



21 de abril de 2020  

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e trinta e cinco 

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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