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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 5 DE MAIO DE 2020
Ao quinto dia do mês de maio do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Albufeira, no
edifício dos Paços do Município e no Salão Nobre, realizou-se uma reunião ordinária
pública da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu presidente senhor
José Carlos Martins Rolo, achando-se presentes 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.-------------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente, Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis,
participou na reunião por videoconferência. ------------------------------------------------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 dois
minutos, deu a Câmara início à: --------------------------------------------------------------= AUDIÇÃO DO PÚBLICO =
O senhor presidente saudou os presentes e explicou que esta reunião pública da
câmara municipal se estava a realizar por necessidade imperiosa de efetuar a
tramitação de dois planos de pormenor. Referiu ainda que vão ser observadas as
regras recomendadas pela Direção-Geral de Saúde para este tipo de situações,
tendo em conta o atual contexto de crise pandémica. Lembrou seguidamente que
no presente dia está a ser comemorado pela primeira vez o Dia Internacional da
Língua Portuguesa, o que deve constituir um sinal de regozijo e de alegria, dado
que a comunidade internacional finalmente possibilitou a realização deste dia.
Referiu também que a língua portuguesa é a quarta língua mais falada em todo o
mundo, razão pela qual esta efeméride é perfeitamente justificada.-----------------Seguidamente o senhor presidente passou a palavra ao único munícipe inscrito,
Heliodoro Manuel E. Miranda que acabou por não apresentar qualquer assunto. -----O senhor presidente deu por encerrado o período de audição do público. ------------= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA =
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou quando se previa a conclusão da obra
na baixa de Albufeira. Explicou depois que não iria colocar mais questões, como é
habitual, uma vez que logo de seguida haveria uma reunião da comissão criada para
analisar a crise pandémica e para ver o que é que a câmara municipal pode fazer para
minimizar os impactos negativos desta crise em Albufeira. De seguida fez votos para
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que essa comissão seja capaz de criar mecanismos para acudir às pessoas e à economia
em geral. Afirmou seguidamente que alguns serviços já recomeçaram a ser
assegurados, como é o caso da deservagem e de alguma limpeza do espaço público
urbano, o que é essencial para que a cidade se prepare para receber novamente
turistas. Disse depois que também iria propor na reunião da comissão algumas soluções
para que se consiga receber turistas e simultaneamente criar um equilíbrio sobre a
propagação do coronavírus, dado que daqui para a frente serão necessários cuidados
adicionais para que Portugal não passe de um exemplo a um “não exemplo.” Referiu
ainda que tem havido algum desajustamento em termos daquilo que são as competências
das juntas de freguesia e aquilo que são as competências do município no âmbito da
última delegação de competências efetuada. Alertou seguidamente para a necessidade
do Gabinete de Apoio ao Presidente saber quais são as competências reais de cada uma
das freguesias, por forma processar de forma correta as reclamações que chegam ao
município, evitando assim que por vezes sejam indevidamente encaminhadas para as
juntas de freguesia. Reiterou depois que irá apresentar algumas propostas na reunião
da comissão que analisará a crise sanitária e defendeu que nesta fase a câmara
municipal deve estar unida na procura das melhores respostas para defender a
comunidade dos efeitos da crise. Lembrou ainda que este não é um momento de
politiquices, mas sim de procurar em conjunto as melhores respostas que permitirão
mitigar impactos negativos da crise na economia e na sociedade. Defendeu também que
qualquer resposta tem que ser concertada com todas as forças e com a toda a
comunidade/sociedade. Afirmou seguidamente que por vezes a câmara municipal terá
que tomar medidas que vão agradar a uns, mas não a outros, daí ser tão importante que
exista união nesta fase tão delicada da vida de todos. -------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que tem surgido muitas vezes uma dúvida sobre
a delegação de competências nas juntas de freguesia que se prende com o corte das
árvores, pelo que perguntou de quem é a competência para fazer este serviço,
nomeadamente das árvores que se encontram na via pública e nas escolas do
Agrupamento de Escolas de Ferreiras. Disse depois que na última reunião da câmara
municipal a senhora vereadora Sara Serra perguntou se iria ser feita a distribuição de
máscaras e qual seria o critério da distribuição das mesmas pela população, tendo na
altura o senhor presidente explicado que as máscaras ainda iriam chegar e depois logo
se estudaria o critério de distribuição. Referiu seguidamente que os vereadores não
permanentes têm reparado que o critério utilizado tem sido algo aleatório. Afirmou
ainda que o que preocupa mais estes edis são as pessoas carenciadas que não têm
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dinheiro sequer para uma refeição, muito menos para comprar uma máscara. Lembrou
também que no Agrupamento de Escolas de Ferreiras estão a ser servidas cerca de
trinta refeições diárias a alunos carenciados que nem sequer têm máscaras, pelo que
podiam ser distribuídas máscaras por estes alunos, que até as poderiam levar para
casa, ficando assim mais protegidos nesta fase difícil. Informou depois que as escolas
do município estão a prestar serviço de atendimento ao público através da
disponibilização de refeições em regime de “take away” todos os dias, para além de
atenderem pais que continuam a ir às escolas buscar manuais, razão pela qual os
trabalhadores necessitam de proteção individual que poderia ser disponibilizada pelo
município. Disse seguidamente que há encarregados de educação que não têm
transporte para ir às escolas buscar refeições e as fichas que estão a ser distribuídas
por alguns alunos que não têm equipamentos informáticos. Afirmou depois que o
município tem alguns trabalhadores em casa sem receber subsídio de refeição, pelo que
poderiam assegurar a distribuição destas refeições e destas fichas pelas casas das
pessoas, evitando desta forma a perda do subsídio de refeição. --------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o município vai realizar as colónias
de férias e, em caso de as realizar, em que moldes funcionarão. --------------------------O senhor presidente disse que iria tentar responder a todas as questões. Explicou
depois que as obras da baixa se realizam em vários locais: na rua e travessa Cândido
dos Reis, no largo Engenheiro Duarte Pacheco, na avenida 25 de Abril, na rua Sacadura
Cabral e na rua dos Telheiros. Explicou seguidamente que na rua e travessa Cândido dos
Reis a intervenção está praticamente terminada, podendo mesmo ser concluída durante
o presente dia. Referiu ainda que está resolvida a fase poente da avenida 25 de Abril,
faltando agora fazer pequenas reparações na zona nascente, o que deve ficar resolvido
na próxima semana. Disse depois que no dia anterior visitou a obra do largo Engenheiro
Duarte Pacheco e que o sumidouro já deve estar terminado neste momento. Informou
também que na próxima semana devem ficar concluídas as obras nas ruas Sacadura
Cabral e dos Telheiros. Explicou ainda que o objetivo é terminar as obras o quanto
antes, mas que é normal que surjam alguns problemas, como foi o recente caso de cabos
que tiveram que ser substituídos pela EDP, situações que por vezes as pessoas não
entendem muito bem e vão criticando. Afirmou seguidamente que a comissão que vai
reunir para analisar a crise pandémica não tem um carácter deliberativo, mas sempre
serve para debater as várias sugestões que venham a ser apresentadas. Informou
depois que tem um despacho pronto com um conjunto de medidas para apoiar as
microempresas. Referiu ainda que a deservagem no espaço público passou a ser uma
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competência de todas as juntas de freguesia no seu espaço geográfico, o que não
levanta qualquer dúvida. Explicou também que mais recentemente tem surgido a dúvida
sobre a responsabilidade do corte das árvores, situação que ainda carece de uma
melhor definição e clarificação. Lembrou seguidamente que a delegação de
competências foi extremamente participada por parte de todos os presidentes das
juntas de freguesia, o que não quer dizer que não existam áreas que carecem de uma
maior clarificação. Esclareceu depois que também não concorda que tenham sido dadas
respostas menos claras por parte dos serviços sobre esta matéria e que gostaria de
saber mais concretamente o que se passou. Referiu ainda que foram entregues
máscaras no último fim-de-semana e que no próximo fim-de-semana serão feitas mais
entregas nas zonas dos mercados porque são zonas em que não existe o hábito de usar
máscara, quer por parte dos comerciantes, quer por parte dos próprios trabalhadores
do município, quer ainda por parte dos próximos utentes, uma vez que ainda não é
obrigatório, mas é aconselhável. Afirmou depois que também está prevista a expedição
de máscaras para casa dos cidadãos, bem como a entrega de um kit aos comerciantes.
Disse ainda que o município tem estado a entregar este tipo de material às escolas e
que ainda há muito pouco tempo foi feita uma entrega ao Agrupamento de Escolas de
Albufeira Poente. Explicou depois que o município tem dado muitas máscaras, bem como
gel desinfetante, a muitas entidades que não dependem da autarquia. Lembrou
seguidamente que no dia dezoito de maio corrente se vão iniciar as aulas do décimo
primeiro e décimo segundo anos, tendo o Ministério da Educação dito que tinha
máscaras para fornecer a todos os agrupamentos escolares, mas os diretores dos
agrupamentos com ensino secundário demonstraram algum receio que tal não se venha a
verificar, razão pela qual solicitaram máscaras ao município, pedido que foi
prontamente atendido pela autarquia. Referiu ainda que o município tem dado máscaras
à GNR, às IPSS’s, à Cruz Vermelha, aos Bombeiros, ao Centro de Saúde, etc. Disse
depois que o município também forneceu máscaras e gel desinfetante à Comunidade do
Nepal, dado tratar-se de uma comunidade que encerra algum grau de risco. Afirmou
seguidamente que o município fornecerá máscaras a quem pedir e a quem se justificar,
pelo que sugeriu que o Agrupamento de Escolas de Ferreiras formalizasse igualmente
um pedido neste sentido. Afirmou depois que é uma boa sugestão os trabalhadores do
município assegurarem a entrega de refeições e de material escolar, podendo este
serviço ser operacionalizado. Concluiu referindo que os tablets e os computadores
portáteis para os alunos deverão chegar na próxima semana. ------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a comissão terá a importância que os
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membros da câmara municipal lhe atribuírem e que se o senhor presidente achar que se
trata de uma mera comissão consultiva com pouco ou nenhum efeito, então será
escusado perder tempo. ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente afirmou que não disse isso. -------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o corte de árvores que estão em espaço
privado, mas pendem para o espaço público, é da responsabilidade do município, embora
tenha na sua posse uma comunicação do município para uma freguesia em que a
freguesia é alertada para o facto desta ser uma competência da própria freguesia, o
que

não

corresponde

à verdade.

Perguntou depois

se

as

calçadas

são

da

responsabilidade do município ou das freguesias. ------------------------------------------O senhor presidente respondeu que esta se trata de uma competência do município. ---O senhor vereador Ricardo Clemente disse ter na sua posse uma comunicação do
município para uma freguesia em que a freguesia é alertada para o facto desta ser uma
competência da própria freguesia. Disse depois que os vereadores não permanentes
estarão sempre disponíveis a dar o seu contributo para que as coisas corram da melhor
maneira, dado Albufeira estar a viver uma situação extremamente delicada. Lembrou
ainda que os vereadores não permanentes manifestaram esta sua vontade desde a
primeira hora. Perguntou ainda qual seria a estratégia do município para as colónias de
férias. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que as colónias de férias se deverão realizar, estando neste
momento a ser pensada a melhor forma de as implementar, nomeadamente quanto à
quantidade de alunos. Explicou ainda que as atividades terão que ser mais ao ar livre.
Referiu ainda que seria importante promover a realização das colónias, até porque
nessa altura já existiram muitos pais a terem que ir trabalhar. ---------------------------Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e
pela sequência nesta prevista, ou seja:------------------------------------------------------A – GENERALIDADES
= ATAS DAS REUNIÕES DE 4 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020 =
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia quatro
de fevereiro de dois mil e vinte, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter sido
dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. ---------------------------------Votação: votaram no sentido da deliberação a senhora vice-presidente, os
senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz, Rogério Neto, e as
senhoras vereadoras Sara Serra e Cláudia Guedelha. ----------------------------------5 de maio de 2020

Não participou na votação o senhor presidente pelo facto de não ter participado
na reunião em causa. ------------------------------------------------------------------------Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia
dezoito de fevereiro de dois mil e vinte, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter
sido dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue
previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. ----------------------------------= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA =
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário
da Tesouraria do dia quatro de maio de dois mil e vinte, eram das quantias de: ----------Operações Orçamentais – setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil,
sessenta e quatro euros e dezasseis cêntimos. ---------------------------------------------Operações não Orçamentais – um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos
e trinta e nove euros e sessenta e quatro 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 16/2020, de quinze de abril, que estabelece normas
excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por meios de comunicação à
distância, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; ----------------------------------- Do Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de dezassete de abril,
que procede à segunda renovação da declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública; ----------------------- Da Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020, de dezassete de
abril, autorização para a renovação do estado de emergência; ---------------------------- Da Lei n.º 9-A/2020, de dezassete de abril, que estabelece o regime excecional
e temporário de processo orçamental na sequência da pandemia da doença COVID-19;-- Do Decreto n.º 2-C/2020, de dezassete de abril, que regulamenta a prorrogação
do estado de emergência decretado pelo Presidente da República; ----------------------- Da Portaria n.º 94-B/2020, de dezassete de abril, que suspende a verificação do
requisito de não existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP,
I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios
financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de
emprego e formação profissional em vigor; ------------------------------------------------- Da Portaria n.º 94-C/2020, de dezassete de abril, que cria a Medida de Apoio ao
Reforço de Emergência; ---------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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 Do Despacho n.º 4698-F/2020, de dezassete de abril, que determina a
prorrogação da suspensão das atividades formativas presenciais, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19; ------------------------------------------------------------- Da Lei n.º 10/2020, de dezoito de abril, que estabelece um regime excecional e
temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19; ------------------------------------------------------------- Da Portaria n.º 95/2020, de dezoito de abril, que cria o Sistema de Incentivos à
Inovação Produtiva no contexto da COVID-19; --------------------------------------------- Da Portaria n.º 96/2020, de dezoito de abril, que cria o «Sistema de Incentivos
a Atividades de Investigação e Desenvolvimento e ao Investimento em Infraestruturas
de Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da COVID-19»; -------------------------- Da Portaria n.º 97/2020, de dezanove de abril, que altera a Portaria n.º
82/2020, de 29 de março, que estabelece os serviços essenciais para efeitos de
acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo
dos respetivos profissionais; ---------------------------------------------------------------- Da Portaria n.º 98/2020, de vinte de abril, que procede à alteração da Portaria
n.º 320-A/2011, de 30 de dezembro - criação da Direção de Serviços de Apoio e
Defesa do Contribuinte; --------------------------------------------------------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2020, de vinte e um de abril, que
estabelece os princípios gerais para a criação e regulamentação das Zonas Livres
Tecnológicas; -------------------------------------------------------------------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de vinte e um de abril, que
aprova o Plano de Ação para a Transição Digital; ------------------------------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2020, de vinte e um de abril, que
cria a Estrutura de Missão Portugal Digital; ------------------------------------------------ Da Portaria n.º 100/2020, de vinte e dois de abril, que procede à primeira
alteração à Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, e à quarta alteração à Portaria n.º
380/2017, de 19 de dezembro; -------------------------------------------------------------- Do Aviso n.º 6860/2020, de vinte e dois de abril, que torna público o início do
procedimento de alteração ao Plano de Pormenor do Porto de Recreio de Albufeira; ---- Da Declaração de Retificação n.º 17/2020, de vinte e três de abril, declaração
de Retificação à Lei n.º 10/2020, de 18 de abril, «Regime excecional e temporário
quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19»; --------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

 Do Decreto-Lei n.º 17/2020, de vinte e três de abril, que estabelece medidas
excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19; --------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 18/2020, de vinte e três de abril, que estabelece medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; ------------------- Do Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de vinte e três de abril, que estabelece as
medidas excecionais e temporárias na área do desporto, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19; --------------------------------------------------------------------------- Da Portaria n.º 101/2020, de vinte e três de abril, que procede à primeira
alteração à Portaria n.º 357/2019, de 8 de outubro, que regulamenta as comunicações
eletrónicas entre os tribunais judiciais e as escolas da rede pública tuteladas pelo
Ministério da Educação;---------------------------------------------------------------------- Da Declaração de Retificação n.º 18/2020, de trinta de abril, que retifica a Lei
n.º 7/2020, de 10 de abril, «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 30 de julho»; ---------------- Da Declaração de Retificação n.º 18-A/2020, de trinta de abril, que retifica o
Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que
regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da
República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020; -------------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 19/2020, de trinta de abril, que estabelece um regime
temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de bombeiros, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19; ---------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 19-A/2020, de trinta de abril, que estabelece um regime
excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução
duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; ---------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 19-B/2020, de trinta de abril, que altera o regime da
organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional; --------------------------- Da Portaria n.º 105/2020, de trinta de abril, que Procede à prorrogação, até 31
de dezembro de 2020, do prazo de vigência previsto no artigo 5.º da Portaria n.º
89/2020, de 7 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); --------------------5 de maio de 2020
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 Da Resolução de Conselho de Ministro n.º 33-A/2020, de trinta de abril, que
declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; --------- Da Resolução de Conselho de Ministro n.º 33-B/2020, de trinta de abril, que
repõe, a título excecional e temporário, um ponto de passagem autorizado na fronteira
terrestre; ------------------------------------------------------------------------------------ Da Resolução de Conselho de Ministro n.º 33-C/2020, de trinta de abril, que
estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do
combate à pandemia da doença COVID-19; ------------------------------------------------- Do Decreto n.º 2-D/2020, de trinta de abril, que regulamenta o estado de
emergência e o estado de calamidade para o período entre 1 e 3 de maio de 2020. ------= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS,
DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS =
A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de
competências próprias ou delegadas, e pelos vereadores, no uso de competências
delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram apresentadas e que
ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião.--------------Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e
efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES – RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO
PÚBLICA, DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS – INFORMAÇÃO =
Relativamente a este assunto foi apresentado para conhecimento uma informação com
origem na Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, 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. ------------------------------------------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de Escolas
de Albufeira Poente, e o senhor vereador Victor Ferraz, com fundamento no facto
de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de Escolas de Ferreiras e
invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do
Código do Procedimento Administrativo, suscitaram as respetivas situações de
impedimento, tendo-se ausentado da sala assumindo a presidência a senhora vicepresidente. -----------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

= TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente, em dois de março último, através do qual,
invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo
I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a
disponibilização do transporte solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ferreiras,
para deslocação à Escola Básica e Secundária de Albufeira, no dia três de março
também último, para deslocação de dezoito alunos e dois adultos da Escola Básica e
Integrada de Ferreiras, para a participação no Torneio do Grupo Equipa de Basquetebol
3x3, no âmbito do desporto escolar, e, conforme o disposto no número três do artigo
trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de
setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor
presidente. -----------------------------------------------------------------------------------Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Victor Ferraz,
que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente reassumido
a presidência. --------------------------------------------------------------------------------= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e um de abril corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pela Junta de Freguesia da Guia 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 Junta de Freguesia 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 de maio de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

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 Junta de Freguesia da Guia, de acordo com o quadro anexo: ---------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Viseiras

5 unidades

 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 - JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS,
JUNTA DE FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA E JUNTA DE
FREGUESIA DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em dezasseis de abril corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitado a disponibilidade de cedência
de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------Junta de Freguesia de Ferreiras: -----------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras KN95

100 unidades

Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos D´Água: -----------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras KN95

100 unidades

Viseiras

20 unidades

Junta de Freguesia da Guia: -----------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras KN95

QUANTIDADE
100 unidades

CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

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 - JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE,
CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA - ARS ALGARVE, SUB
ALBUFEIRA – CHUA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em dezassete de abril corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------Junta de Freguesia de Paderne: -------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras KN95

QUANTIDADE
100 unidades

Centro de Saúde de Albufeira (ARS Algarve): ---------------------------------------------5 de maio de 2020
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DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

__________________________

QUANTIDADE

Máscaras KN95

100 unidades

Máscaras Cirúrgicas

50 unidades

Garrafão 5 litros Solução alcoólica

1 unidade

Fatos de proteção

10 unidades

Cobre botas

20 unidades

SUB ALBUFEIRA- CHUA: -------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras KN95
Máscaras Cirúrgicas
Garrafão 5 litros Solução alcoólica
Cobre botas

QUANTIDADE
100 unidades
50 unidades
1 unidade
20 unidades

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.” -----------------------------------------------------5 de maio de 2020

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte de abril corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pela Cruz Vermelha Portuguesa 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 Cruz Vermelha Portuguesa 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 Cruz Vermelha Portuguesa, de acordo com o quadro anexo: ----------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras KN95

100 unidades

Máscaras FFP3

25 unidades

Batas

20 unidades

Fatos de Proteção

20 unidades

Luvas descartáveis de nitrilo
Garrafão 5 litros de Solução alcoólica
5 de maio de 2020

3 caixas c/ 100 unidades cada
1 unidade

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

 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 – CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e um de março último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------1. Os Serviços do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), nomeadamente,
as equipas técnicas de saúde do internamento no âmbito do controlo e prevenção da
pandemia COVID-19, deparam-se com a falta de equipamentos indispensáveis para
as suas intervenções de diagnóstico; ----------------------------------------------------2. A situação excecional que se vive, e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19, na comunidade, exige que em meio hospitalar exista a aplicação de
medidas extraordinárias e de caracter urgente, com existência de equipamentos
especializados em número suficiente; ---------------------------------------------------3. Face aos ajustamentos de exceção que estão a ser feitos no CHUA, nomeadamente,
no Hospital de Faro, com necessidade de isolamento dos doentes COVID positivos,
em Edifício de Ambulatório, está dificultado o acesso ao Serviço de Radiologia; -----4. A possibilidade de existir suplementarmente a utilização de equipamentos de
ecografia portátil, que constituem uma mais-valia, permitindo agilizar e priorizar os
cuidados prestados aos doentes, e muito ajudará ao combate desta pandemia; -------5. No âmbito da ameaça pandémica pelo COVID-19, que vivemos atualmente, assume-se
a utilização da ultrassonografia pulmonar um método rápido de avaliação diagnóstica
dos doentes com pneumonia grave COVID-19, e por sua vez permite distinguir
precocemente os casos mais graves e letais dos menos graves, possibilitando uma
orientação e tratamento mais eficaz; ---------------------------------------------------6. Os doentes internados nos Serviços do Centro Hospitalar Universitário do Algarve
com o Diagnóstico de COVID-19, assim como todas as outras necessidades clínicas
existentes em matéria de atendimento profilático, afigura a necessidade de
cedência e doação daquele material/equipamento em falta; ----------------------------7. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------8. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
5 de maio de 2020

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 doação de 3 Ecógrafos portáteis Philips, conforme caraterísticas técnicas anexas,
com vista a dotar o esforço das autoridades de saúde, de meios extraordinários,
designadamente, a atribuir ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve; ----------- Assim, como 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 – AHSA – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE
ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e dois de abril corrente do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Pela AHSA – Associação Humanitária Solidariedade 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 AHSA – Associação Humanitária Solidariedade 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:------------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, à AHSA – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira, de acordo
com o quadro anexo: ----------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras KN95
Luvas descartáveis de nitrilo

150 unidades
1 caixa c/ 100 unidades cada

 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 – ARS ALGARVE - CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA E SUB
ALBUFEIRA – CHUA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e quatro de abril corrente do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------ARS Algarve - Centro de Saúde de Albufeira: ---------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Placas de acrílico (instalação de proteção

9 unidades

para atendimento)

SUB Albufeira- CHUA:
DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Placas de acrílico (instalação de proteção

QUANTIDADE
1 unidade

para atendimento)

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; -------------------------------------------------

5 de maio de 2020

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 – CASA – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO – DELEGAÇÃO DE
ALBUFEIRA – 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 abril corrente do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------Pela CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Delegação 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 CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Delegação 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 de maio de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

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 CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Delegação Albufeira, de
acordo com o quadro anexo: --------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Batas de proteção

20 unidades

Máscaras Cirúrgicas

50 unidades

Cobre botas

40 unidades

 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 do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo,
suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala,
assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em vinte e dois 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; ----------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

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: --------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

50 unidades

Máscaras KN50

50 unidades

Semi-máscara Climax 755, com filtro P3R

30 unidades

Filtro ABEK1 (para semi-máscara Climax)

30 unidades

Fatos de proteção

30 unidades

Toucas

100 unidades

Cobre botas

20 unidades

Luvas descartáveis de nitrilo

1 Caixa c/ 100 unidades cada

Óculos de proteção

30 unidades

 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, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (SERVIÇO GIRO) – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
5 de maio de 2020
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despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e sete de abril corrente do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------1. A atual situação de pandemia da doença COVID-19; ------------------------------------2. O despacho n.º 3547-A/2020 de 2020-03-22, alterado pelo Despacho n.º 4328C/2020, de 2020-04-08, 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 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.”; ---------------------------------------------------------------------4. O despacho do Sr. presidente da Câmara datado de 27/03/2020, ratificado em
reunião de câmara de 21/04/2020. ------------------------------------------------------Determino: -----------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

 Informar a empresa EVA-Transportes S.A. que, no que respeita ao Serviço de
Transportes Urbanos de Albufeira (Serviço GIRO), deverá prolongar-se o
procedimento de não cobrança de quaisquer títulos de transporte até 31 de maio de
2020, continuando, portanto, durante este período, o serviço a ser completamente
gratuito para todos os utilizadores. A partir de 1 de junho de 2020, e no sentido de
fomentar o regresso progressivo à normalidade, será reposta a obrigatoriedade de
validação de todos os títulos de transporte aplicáveis ao serviço em questão (serviço
GIRO), mantendo-se, no entanto, todas as recomendações estabelecidas pela
Direção-Geral da Saúde e Organização Mundial de Saúde que vigorem à data de 1 de
junho de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 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
(quer da continuidade de não cobrança de tarifas até 31 de maio de 2020, quer a
reposição da obrigatoriedade de validação dos títulos de transporte a partir de 1 de
junho de 2020). --------------------------------------------------------------------------- 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
reunião de câmara seguinte.” -------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------= OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS
DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------”Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1. Que o estado de emergência em vigor, relativamente à pandemia causada pelo
COVlD-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 da
actividade comercial; ---------------------------------------------------------------------3. As medidas determinadas nos despachos proferidos pelo Sr. Presidente, em 16 de
Março de 2020 e 23 de Março de 2020, referentes à suspensão das licenças de
ocupação de espaço público, vigoraram até dia 9 de Abril de 2020; -------------------4. Que a reabertura de alguns espaços comerciais, prevê-se iniciar durante o mês de
Maio;---------------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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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 --------------------------------------------------------------------------------------Que a Exa Câmara delibere: -----------------------------------------------------------------a) A isenção, com efeitos de 01/04/2020 até 30/06/2020, ou seja, pelo período de
três meses, do pagamento das taxas de ocupação de espaço público.” -----------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que noutros municípios tem-se feito a
dispersão da ocupação da via pública, ou seja, evitar a concentração num só
espaço, caso exista essa possibilidade. Explicou que algumas cidades dispersaram
mais as esplanadas dos estabelecimentos, permitindo aos proprietários ocupar
áreas fora da sua normal zona limitada. -------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= DIREITO DE PREFERÊNCIA – FILIPE GROSSO GUITA DIAS – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo presidente da câmara, em vinte e três de abril corrente,
através do qual determinou informar o requerente Filipe Grosso Guita Dias de que esta
edilidade não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano sito na
Quinta da Palmeira Bl. P, número 39, 1.º Esquerdo, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira, sob o número
3656/19880629-I, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo número 7422, e,
conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da lei
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho
para ratificação pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= DIREITO DE PREFERÊNCIA – CASA PRONTA - ANÚNCIO N.º 9961/2020
– REQUERIMENTO =
Por Casa Pronta foi apresentado o anúncio número 9961/2020 pelo qual solicita que o
Município de Albufeira declare se pretende exercer o direito de preferência sobre o
prédio sito na Urbanização Habijovem Bloco C7 1.º DG – Quinta da Palmeira, Freguesia
da Albufeira e Olhos de Água, inscrito na matriz predial com número 7140-DG,
descrito na respetiva Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o número 201
DG. --------------------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de
Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: ------------------------------“Prédio urbano inscrito na Matriz com o n.º 7140-DG e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Albufeira sob o n.º 201 DG da Freguesia da Albufeira e Olhos de
Água. ------------------------------------------------------------------------------------------Urbanização Habijovem Bloco C7 1.º DG – Quinta da Palmeira – Albufeira ----------------O presente anúncio foi disponibilizado na plataforma da “Casa Pronta” no dia 31 de
Março, já tendo decorrido 22 dias.----------------------------------------------------------O prazo que o município dispõe para manifestar o seu interesse em exercer o direito
de preferência é de 10 dias. -----------------------------------------------------------------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 ou em área de reabilitação urbana. --------------------------------------------Em face do constante na certidão da conservatória do registo predial de Albufeira,
constata-se que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num imóvel
edificado sobre terreno doado pelo município em direito de superfície por 90 anos, tal
como se lê na inscrição AP.36 de 1991/10/17, constante na certidão predial online do
prédio. ----------------------------------------------------------------------------------------No requerimento refere-se que o valor de venda do prédio é de 82.000,00 €. -----------Perante o supra descrito, sou de parecer que: ----------------------------------------------1. Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar
de fracção autónoma integrada em edifício construído em prédio do município alienado
em direito de superfície. ---------------------------------------------------------------------2. Cabe à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal
direito.” ---------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na
transação do imóvel em causa. -------------------------------------------------------------B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS
= RECURSOS HUMANOS – MEDIDAS EXCECIONAIS – COVID-19 –
RECRUTAMENTO DE PESSOAL – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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a) A situação de pandemia, declarada a 11 de março último, pela Organização Mundial
de Saúde, bem como as restrições determinadas na sequência da declaração de
estado de emergência decretada por Sua Excelência o Presidente da República; -----b) Que a implementação das medidas decorrentes Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de
março, determina obrigações de confinamento, e suspensão obrigatária de
determinadas atividades; -----------------------------------------------------------------c) A reconhecidíssima crise económica que Portugal enfrentará, com graves e diretas
consequências na vida da famílias e dos cidadãos portugueses que ficam, dessa
forma, e não obstante as medidas de incentivo económico que têm vindo a ser
aprovadas pelo Governo, privadas, em parte ou na sua totalidade, dos seus
rendimentos; ------------------------------------------------------------------------------d) Que à data em que se declarou a referida pandemia e em que se determinou a
suspensão de atividades, estavam em curso procedimentos concursais visando a
contratação de trabalhadores para o mapa de pessoal do Município de Albufeira; ----e) Que nalguns dos referidos procedimentos concursais se chegou até à fase de
elaboração da lista de ordenação final dos candidatos e noutros casos,
inclusivamente às sessões de negociação, pelo que os candidatos adquiriram, nessa
fase, uma real, concreta e legitima expetativa de vir a ocupar postos de trabalho no
mapa do Município de Albufeira; ---------------------------------------------------------f) Que mercê daquelas expetativas, é possível que algumas dessas pessoas se tenham
desvinculado dos seus anteriores postos de trabalho, ficando nesta fase, em
consequência das medidas concretas implementadas pelo Governo, nomeadamente o
encerramento de estabelecimentos comerciais, sem qualquer tipo de rendimento; ---g) Que nesta fase incube à Câmara Municipal de Albufeira, no limite das suas
competências e atribuições, proteger a economia local e garantir dentro das suas
possibilidades, os rendimentos das famílias, associando-se pois ao esforço do
Governo em evitar uma maior e mais profunda crise económica decorrente desta
pandemia; ---------------------------------------------------------------------------------h) Que, pese embora o encerramento de instalações da Câmara Municipal de Albufeira
e da implementação generalizada do regime de teletrabalho aos seus trabalhadores,
subsiste ainda a necessidade de continuarem a ser prestados alguns serviços, nas
mais diversificadas áreas. ----------------------------------------------------------------Proponho, -------------------------------------------------------------------------------------1- Proceder, no mais curto espaço de tempo, à efetiva admissão dos candidatos que,
tendo cumprido todas as fases dos procedimentos concursais a que se candidataram,
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constem das listas de ordenação final em posição de vir a preencher os postos de
trabalho a concurso; ----------------------------------------------------------------------2- Deverão ser aferidas as necessidades, tendo como primeiro critério as áreas
funcionais postas a concurso, sem prejuízo de, esgotadas estas, se recorrer a
concursos de áreas funcionais diferentes das que funções a exercer, atribuindo,
nesse caso, aos candidatos as funções que se venham a mostrar necessárias para o
cumprimento de serviços públicos essenciais, ou quaisquer outras que se revelem
necessárias; -------------------------------------------------------------------------------3- Que a Divisão de Recursos Humanos fique responsável pela gestão da matéria,
devendo recolher junto dos dirigentes das demais unidades orgânicas, informação
sobre as funções que pretendem ver asseguradas.” -------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu ao senhor presidente o facto de
ter acudido à preocupação dos vereadores não permanentes e ter trazido esta
questão novamente à reunião da câmara municipal. Referiu depois que o parecer
jurídico é positivo, pelo que estes edis votarão favoravelmente, dado que o
município vai precisar de mais mão-de-obra para algumas questões novas que vão
surgindo. Afirmou seguidamente que esta é também uma forma de ajudar algumas
pessoas que precisam e que estão a passar grandes dificuldades.---------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou quantos trabalhadores o município
poderia contratar a mais com a aprovação desta proposta. ----------------------------O senhor presidente disse que essa informação ainda não consta da proposta, mas
que iria ver esta questão. ------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E
CULTURAL
= PROTOCOLOS – CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO - C.A.S.A.
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O número de pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) tem vindo a aumentar numa
proporção superior à capacidade de resposta das Instituições Sociais; ---------------2. A atual situação causada pela pandemia COVID-19 agrava todas as dificuldades
sentidas pelas pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) e pessoas socialmente
desfavorecidas; ---------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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3. O Centro de Apoio ao Sem Abrigo – C.A.S.A., é uma associação sem fins lucrativos,
inscrita na Direção Geral de Segurança Social como Instituição de Solidariedade
Social (IPSS) e reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública; ---------------4. A associação, tem como objetivos principais, constantes no artigo 3.º do seus
Estatutos: fornecer alojamento e refeições às pessoas sem-abrigo e pessoas
socialmente desfavorecidas, independentemente da sua ascendência, sexo, raça,
etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas,
instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual; apoiar as
pessoas sem-abrigo e pessoas socialmente desfavorecidas de forma a proporcionarlhes

condições

de

reintegração

na

sociedade;

fornecer

apoio

médico,

medicamentoso, psicológico e jurídico às pessoas socialmente desfavorecidas; -------5. O Município reconhece a importância da atuação do Centro de Apoio ao Sem Abrigo
– C.A.S.A., não só a nível nacional mas, sobretudo, no concelho onde, através da
delegação de Albufeira, centra a sua atividade na ajuda direta às pessoas mais
desfavorecidas fornecendo: alimentação, vestuário, utensílios domésticos, material
escolar, produtos de higiene e outros produtos de primeira necessidade; -------------6. Atualmente, apoia diariamente (servindo o jantar) a várias famílias carenciadas;
mensalmente, distribui um cabaz de secos e produtos de higiene a famílias; e, todos
os sábados à noite, distribui sopa, algum vestuário e um pequeno cabaz aos semabrigo na cidade de Albufeira; -----------------------------------------------------------7. O Município de Albufeira está permanentemente a acompanhar a evolução da
infeção

pelo

novo

Coronavírus

-

COVID-19,

tornando-se

imprescindível

a

implementação de novas medidas no âmbito da economia, apoio social e familiar,
revestindo estas especial relevância, integrando-se assim, nas competências dos
Municípios, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------------------------------------8. Tais áreas de atuação revestem, atualmente, uma resposta mais profunda e urgente,
no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com várias
entidades, nomeadamente, com instituições particulares de solidariedade social, ao
abrigo do disposto na alínea v), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma supra mencionado;
9. Tendo em conta o estado de emergência em vigor, relativamente à pandemia causada
pelo COVID-19, torna-se necessário tomar medidas, no sentido de minimizar a
adoção de comportamentos de risco que favoreçam a propagação do vírus; -----------10. O Município de Albufeira, não dispõe de habitações para acolher as pessoas em
situação de sem-abrigo (PSSA), por forma ao cumprimento da diretiva de
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recolhimento domiciliário que deriva das medidas adotadas no âmbito do estado de
emergência; -------------------------------------------------------------------------------11. Torna-se assim fundamental, inadiável e de urgência imperiosa que, o Município, no
quadro das suas atribuições e competências, proceda à aquisição do serviço de
alojamento para recolhimento domiciliário das pessoas em situação de sem-abrigo,
uma vez que estes se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade e são,
igualmente, um potencial transmissor do vírus;------------------------------------------12. Não dispondo, o Município, de meios humanos para garantir a execução e
operacionalidade de tal pretensão, torna-se fundamental estabelecer parcerias com
várias entidades, nomeadamente, com instituições particulares de solidariedade
social existentes no Município; -----------------------------------------------------------13. A prossecução dos objetivos preconizados pelo Centro de Apoio ao Sem Abrigo –
C.A.S.A., são de vital importância para as pessoas mais desfavorecidas do Concelho,
particularmente, para as pessoas em situação de sem-abrigo e, hoje mais do que
nunca, é necessário intensificar a ajuda a essas pessoas, razões tidas como
essenciais para a celebração do Protocolo, afigurando-se como uma associação com
provadas competências no âmbito dos objetivos que se pretende preconizar. ---------Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere estabelecer uma
cooperação e parceria com o Centro de Apoio ao Sem Abrigo – C.A.S.A., aprovando, em
consequência, o Protocolo anexo à Proposta.” -----------------------------------------------Esta proposta fazia-se 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 disse que este protocolo parece não contemplar a
viatura que já foi referida em várias reuniões da câmara municipal. Perguntou
depois se a instituição já formalizou o pedido dessa viatura. --------------------------O senhor presidente disse não ter a certeza, mas referiu que no protocolo consta
uma viatura Kangoo. -------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CANDIDATURAS – “PROJETO SAPIE – SISTEMA DE ALERTA PRECOCE DO
INSUCESSO ESCOLAR” – AVISO – ALG-34-2019-17 – PROGRAMA DE
PARCERIAS PARA O IMPACTO – PROPOSTA =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte de fevereiro corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------O instrumento de financiamento “Programa de Parcerias para o Impacto”, alinhado com
os objetivos específicos do Programa Operacional Regional do Algarve, tem como
objetivos, de acordo com o artigo 234.º do Regulamento Especifico do Domínio da
Inclusão Social e Emprego, estimular a criação, desenvolvimento e/ou crescimento de
Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social – IIES de elevado potencial de
impacto, promovendo a sua robustez operacional e financeira; e dinamizar a prática de
investimento social ao alavancar o financiamento privado ou público de investidores
sociais e aprofundar a sua vocação de filantropia de impacto, a qual implica o apoio
financeiro plurianual a iniciativas, disponibilizando acompanhamento e requerendo
mediação de resultados e promoção da sua sustentabilidade financeira. ------------------No âmbito do Aviso ALG-34-2019-17 – Programa de Parcerias para o Impacto (cuja
data limite para apresentação de candidaturas é o dia 27 de fevereiro de 2020), são
apoiadas Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social com um Plano de
Desenvolvimento entre 1 e 3 anos, sendo financiados os custos elegíveis desse plano
num valor superior a 50.000€ de subvenção não reembolsável do Programa Operacional
financiador correspondendo a 70% das suas necessidades líquidas de financiamento,
sendo o restante financiamento suportado por investidores sociais. ----------------------Os investidores sociais não se constituem como entidades beneficiárias, e poderão ser
qualquer entidade privada, pública ou da Economia Social interessada em apoiar
projetos de inovação e empreendedorismo social e, por sua vez, os beneficiários
elegíveis serão as entidades privadas, assim como as seguintes entidades da economia
social: cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações, entidades com
o estatuto de IPSS, associações e entidades abrangidas pelos subsetores comunitário
e autogestionário. Poderão ainda ser consideradas entidades beneficiárias elegíveis as
entidades atrás referidas que assumam a forma pública ou que tenham sido
classificadas como entidades públicas reclassificadas nos termos do n.º 4 do artigo 2.º
da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de
setembro, bem como as instituições de ensino superior públicas. -------------------------No seguimento da publicação do Aviso foi apresentado pela Associação Tempos
Brilhantes (associação sem fins lucrativos) o projeto “SAPIE – Sistema de Alerta
Precoce do Insucesso Escolar” que se trata de uma solução tecnológica Simplex focada
na prevenção do risco de insucesso e abandono escolar precoce. O projeto sinaliza
alunos em risco, pois identifica o risco de insucesso e abandono escolar a partir de
indicadores de aproveitamento, assiduidade e comportamento. Para além disso, e entre
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outras características referidas nos documentos de candidatura em anexo ao presente
documento, o projeto traça o perfil de risco do aluno, pois condensa informação crítica
relativamente às causas do risco de insucesso escolar. Inclui ainda gráficos
personalizados que permitem compreender o nível de risco do aluno e o seu progresso
ao longo do ano letivo. ------------------------------------------------------------------------Considerando a relevância do projeto nas escolas do concelho, o mesmo foi apresentado
nos três Agrupamentos de Escolas, tendo sido manifestado interesse por parte dos
mesmos na implementação do projeto. ------------------------------------------------------O investimento total do projeto para uma implementação num período de 3 anos (início
em 2020 e término em 2022) em todas as escolas do concelho, totaliza 36.000,00€,
dividido da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------ Ano 2020: 12.000,00€ -------------------------------------------------------------------- Ano 2021: 12.000,00€ -------------------------------------------------------------------- Ano 2022: 12.000,00€ --------------------------------------------------------------------A este investimento total correspondente ao investidor social – Município de Albufeira,
um montante de 10.800€, dividido da seguinte forma: ------------------------------------- Ano 2020: 3.600,00€ --------------------------------------------------------------------- Ano 2021: 3.600,00€ --------------------------------------------------------------------- Ano 2022: 3.600,00€ ---------------------------------------------------------------------O Município de Albufeira, considerando a pertinência da implementação do projeto do
concelho, tem intenção de aderir à parceria como Investidor Social, ou seja,
comparticipando 30% do total do custo do projeto para os 3 anos de implementação do
mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em tempo
útil a intenção

de

aderir à parceria como

Investidor Social,

e

respetiva

comparticipação, estando assim reunidas as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------- Determino que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira ratifique a aprovação de:  Adesão à parceria do Projeto “SAPIE – Sistema de Alerta Precoce do Insucesso
Escolar”, apresentado pela Associação Tempos Brilhantes; ---------------------------- A assinatura da Carta de Compromisso de Investidor Social do projeto; -------------- A criação de um projeto próprio com a respetiva repartição da despesa, numa
próxima modificação orçamental, caso a candidatura seja provada, com os seguintes
montantes: --------------------------------------------------------------------------------o Ano 2020: 3.600,00€ ---------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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o Ano 2021: 3.600,00€ ---------------------------------------------------------------------o Ano 2022: 3.600,00€ --------------------------------------------------------------------- O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” -------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que este projeto foi mais ou menos
apresentado pela Associação Tempos Brilhantes, mas depois o Agrupamento de
Escolas de Ferreiras quis ter acesso ao projeto em si e os links não funcionaram,
pelo que o agrupamento acabou por não dar um parecer vinculativo relativamente
ao projeto. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que iria apresentar esta questão aos responsáveis pelo
projeto. --------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MEDIDA EXCECIONAL TEMPORÁRIA
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O Regulamento apara a Atribuição de Subsídio de Arrendamento estabelece na
alínea a) do número 1 que: “O subsídio de arrendamento é atribuído pelo período de
um ano, eventualmente renovável até ao máximo de três anos, podendo ser
reajustado sempre que se verifiquem alterações dos rendimentos do agregado
familiar, ou dos elementos instrutórios do respetivo processo”; -----------------------2. Estabelece ainda o referido regulamento na alínea b) do número supra citado que:
“O agregado só poderá efetuar uma candidatura ao subsídio de arrendamento, salvo
em situações de extrema gravidade socioeconómica, analisadas pelos serviços e que
mereçam parecer favorável da Comissão de Habitação.”; -------------------------------3. A atual crise provocada pela pandemia COVID-19, afeta gravemente as famílias,
sobretudo as mais vulneráveis, socialmente e financeiramente; ------------------------4. A formalização pelas famílias de mais uma candidatura e a apreciação, no atual
momento, pelos Serviços do Município, levaria à interrupção temporária de um apoio
que, presentemente, é de extrema importância; ----------------------------------------5. Não é previsível que a situação financeira das famílias melhore significativamente a
curto prazo e que por essa razão possam deixar de ter direito ao apoio. --------------6. A maioria dos elementos que compõem a Comissão de Habitação se pronunciou
favoravelmente relativamente à continuidade, por mais três meses, da atribuição do
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subsídio de arrendamento às famílias beneficiárias, cujo período de atribuição de
subsídio terminou. ------------------------------------------------------------------------Proponho --------------------------------------------------------------------------------------1)- Que a Câmara Municipal delibere aprovar, como medida excecional temporária, a
continuidade da atribuição do subsídio de arrendamento, por mais três meses, às
famílias em causa; ----------------------------------------------------------------------------2)- Que terminado o período adicional, a condição socioeconómica das famílias seja
avaliada pelos serviços do município.” -------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ARTUR JAIME DIAS
MARTINS DE SOUSA – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo:-------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 300,00€ (trezentos euros),
ao candidato Artur Jaime Dias Martins de Sousa com efeito a partir do início de
abril de 2020; -----------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento de 600,00€ referentes aos meses de abril e maio de 2020.” 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 – ANTÓNIO MANUEL
ARAÚJO DOS SANTOS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo:-------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 230,10€ (duzentos e trinta
euros e dez cêntimos), ao candidato António Manuel Araújo dos Santos, com efeito
desde o início de março de 2020; --------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento de 690,30€ referentes aos meses de março, abril e maio de
2020.” -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
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serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – MÓNICA MOREIRA VIEIRA
– INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo: ------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto e à atual crise originada pela pandemia que vivemos que afeta
sobretudo as famílias mais vulneráveis, sugere-se que a digníssima Câmara delibere: ---a) Excecionalmente retomar a atribuição do subsídio de arrendamento, no valor de
300,00€ mensais, a Mónica Moreira Vieira, com efeito desde o início de abril de
2020; --------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento do subsídio referente aos meses de abril e maio de 2020, no
valor de 600,00€ (seiscentos euros); ----------------------------------------------------c) Dado o período de interrupção da concessão do apoio e atendendo à atual situação
socioeconómica do agregado familiar, prorrogar a atribuição do subsídio (cujo
término se verificaria em agosto de 2020) até ao mês de fevereiro de 2021; --------d) Notificar a beneficiária que nos termos do estabelecido no Regulamento para a
Atribuição de Subsídio de Arrendamento, a avaliação realiza-se semestralmente e
que a falta da apresentação da documentação (referente aos últimos seis meses)
por aquele tem como consequência prevista a cessação da atribuição do subsídio.” ---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 – ANA CATARINA
MARREIRO NUNES – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo: ------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 240,00€ (duzentos e
quarenta euros), à candidata Ana Catarina Marreiros Nunes, com efeito desde o
início de abril de 2020; -------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento de 480,00€ referentes aos meses de abril e maio de 2020; -c) Que a munícipe, por ser jovem, terá de efetuar nova candidatura ao Programa
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“Porta 65 – Jovem” e fazer prova do resultado da mesma, sob pena de cessação da
atribuição do subsídio municipal de arrendamento.” ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= TRANSPORTES ESCOLARES – COMPARTICIPAÇÃO NA TOTALIDADE DO
CUSTO DO PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO 11.º E 12.º ANOS
DURANTE O 3.º PERÍODO DO ANO LETIVO 2019/2020, MEDIDA DECORRENTE
DA COVID-19 – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Decorrente das competências que lhe estão conferidas por lei, e considerando o atual
estado decorrente da pandemia que o país atravessa causada pelo vírus COVID-19, e
decorrente das competências que estão afetas aos municípios nomeadamente: ----------1. Nos termos do disposto na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12
de setembro incumbe, assim, à Câmara Municipal “assegurar, organizar e gerir os
transportes escolares”; -------------------------------------------------------------------2. O art.º 36.º do Decreto-Lei 21/2019, estabelece que a organização e controlo do
funcionamento dos transportes escolares são da competência das câmaras
municipais da área de residência dos alunos; --------------------------------------------3. Atenta a Portaria n.º 181/86, de 6 de maio, os estudantes do ensino secundário
abrangidos pelo transporte escolar comparticipam em 50% dos respetivos custos,
com observância do estipulado na Portaria n.º 161/85, de 22 de março, custeando a
autarquia os restantes 50%. -------------------------------------------------------------Compete ao Município de Albufeira nesta fase difícil, o dever de pugnar e colaborar
com as famílias para que estas possam ultrapassar os problemas que diariamente têm
que gerir de forma a aliviar as mesmas. -----------------------------------------------------Proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------A Digníssima Câmara Municipal para além do disposto na norma invocada na Portaria n.º
181/86, de 6 de maio delibere no quadro que o país vive devido à crise causada pela
Pandemia do Covid-19 comparticipar para o terceiro período do ano letivo 2019/2020 a
totalidade do transporte escolar aos alunos do ensino secundário (11.º e 12.º anos)
residentes no concelho ou fora deste por inexistência de curso, área de estudo na área
de residência, desde que devidamente comprovado. É uma proposta de carater social e
educativo que visa amenizar todo o impacto económico e social que o concelho vive,
apoiando todas as famílias. O valor deste apoio será suportado pela Câmara Municipal e
terá a seguinte repartição de valores: ------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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Valores estimados a comparticipar: ---------------------------------------------------------Eva Transportes SA

17.000,00 €

Frota Azul, Lda.

3.000,00 €

Comboios de Portugal, E.P.E.

240,00 €

Giro

3.000,00 €

Total

23.240,00 €

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS – EDIÇÃO 2020 - OPTO VIII FÓRUM DE
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ALGARVE – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de Turismo,
Desenvolvimento Económico e Cultural, foi apresentada uma informação do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando a situação de pandemia em que nos encontramos, as várias renovações do
estado de emergência, e a perspetiva da necessidade de manter o distanciamento social
e evitar aglomerações, foi decidido cancelar a edição de 2020 do OPTO. ----------------Desta forma, torna-se necessário proceder à restituição dos valores pagos por todas
as entidades que não se encontram enquadradas em nenhuma das alíneas do ponto 9 das
Normas de Participação (aprovadas pela Câmara Municipal na sua reunião do dia
15/10/2019), conforme quadro abaixo. -----------------------------------------------------Valor a
Entidade

Nome para Faturação

NIF

Morada para faturação

restituir
(€)

SISEP - Sindicato dos

SISEP - Sindicato dos

Seguros de Portugal

Seguros de Portugal

Universidade de Évora

Universidade de Évora

OK Estudante

EF Education first
ISMAT - Instituto Superior
Manuel Teixeira Gomes

Terra da Perfeição, Lda.

Universidade da Madeira (U
Ma)
Centro DUAL Portimão

Accomplish New Heights
Education, Unip. LDA
EF Colégios Europeus de
Verão SA

502 326 956

501 201 920

513 936 939

502 737 573

Cofac- cooperativa
formação e animação

501 679 529

cultural
Terra da Perfeição, Lda.

508 123 780

Universidade da Madeira

680 041 982

Câmara de Comércio e
Indústria Luso-alemã

500 919 844

Rua Prof Fernando da
Fonseca, 16 1600-6018
Lisboa
Largo dos Colegiais, 2
Apartado 94 7002-554
Évora
Praça Alexandre
Herculano, Edifício Alagoa,
nº 22, 4º F 8000 - 160
Faro - Portugal
Rua da Escola Politécnica,
Nº 38 - Piso 2 1250-102
Lisboa
Campo Grande 376 1749 024 Lisboa
Praceta Bartolomeu Dias,
Cerro da Alagoa, Lote 7
Esq Loja 1 8200-096
Albufeira
Colégio dos Jesuítas - Rua
dos Ferreiros, 9000-082
Funchal
Rua Jaime Palhinha, Ed.
Portimar, 8500-833
Portimão

Data do
Pagamento

50€

14/01/2020

50€

20/02/2020

50€

27/02/2020

50€

07/02/2020

50€

14/02/2020

50€

18/02/2020

50€

02/03/2020

50€

13/02/2020
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Universidade Aberta
SWISS EDUCATION
GROUP

Universidade Aberta

502 110 660

Palácio Ceia, Rua da Escola
Politécnica, 1269-001
Lisboa

50€

04/03/2020

António Amaral Valadas

102 727 694

Rua Saraiva de Carvalho, 1
C, 1250-240 Lisboa

50€

06/02/2020

508 590 582

Av. Brasília, Edifício do
FOR-MAR 1400-038
Lisboa

50€

02/03/2020

501 048 740

Av. João Paulo II Lote
544, 2º 1950-157 Lisboa

50€

06/02/2020

50€

13/03/2020

50€

28/01/2020

50€

05/03/2020

FOR-MAR - Centro de
FOR-MAR

Formação Profissional
das pescas e do mar

Instituto Piaget - Silves Algarve
Instituto Politécnico de Beja

Do It Better

CIV-Examination Centre

Instituto Piaget, CRL
Instituto Politécnico de
Beja
Do It Better - Formação
Certificada
Colégio Internacional de
Vilamoura Lda.

680 038 671

508 192 838

501 602 054

Rua Pedro Soares s/n
Campus do IPBeja
7800-295 Beja
Avenida Almirante Reis, Nº
91 - Lojas A e B, 1150-020
Lisboa
Sitio das quintinhas,
Apartado 856 8125-911
Vilamoura

Cofac - COOPERATIVA
Universidade Lusófona de

DE FORMAÇÃO E

Humanidades e Tecnologias

ANIMAÇÃO CULTURAL

DECO - Associação

DECO – Ass. Portuguesa

Portuguesa para a Defesa do

para a defesa do

Consumidor

consumidor

Instituto Politécnico de

Serviços da Presidência

Coimbra

IPC

501 679 529

Campo Grande, 376 1749
024 Lisboa

50€

20/02/2020

500 927 693

Rua Dr. Coelho de Carvalho
nº 1C 8000-322 Faro

50€

26/02/2020

600 027 350

Rua da Misericórdia, Lagar
dos Cortiços S. Martinho
do Bispo 3045-093 COIMBRA

50€

28/02/2020

507 624 645

Rua Professor Bento de
Jesus Caraça, 18
7750-250 Mértola

50€

27/02/2020

502 514 531

Av. Carlos de Oliveira
Campos
Castelo da Maia
4475-690 Maia

50€

14/02/2020

CRL

ALSUD – COOPERAIVA
Escola Profissional ALSUD

DE ENSINO E
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, CIPRL

Instituto Universitário da

Maiêutica – Cooperativa

Maia - ISMAI/IPMAIA

de Ensino Superior, CRL

Assim tendo em conta o exposto, sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima
Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. -------------D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO
= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso,
foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de
Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais
ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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= 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 33/2020 - ILÍDIA MARIA
OLIVEIRA CALADO SANTOS – REQUERIMENTO =
Por Ilídia Maria Oliveira Calado Santos, foi apresentado um requerimento datado de
dois de novembro de dois mil e dezassete, pela qual solicita o pagamento dos danos
físicos sofridos resultantes de uma queda quando tropeçou numas pedras soltas no
passeio ao deslocar-se na Rua General Humberto Delgado, 77-1.º, na Freguesia da Guia,
no dia trinta e um de agosto de dois mil e dezassete. --------------------------------------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: ----------------------------------------------------------------------------“Pelo que, se julga que o mais adequado e justo, tendo em consideração, nomeadamente,
os princípios da justiça e da razoabilidade (artigo 8.º do CPA), o princípio da boa-fé
(artigo 10.º do CPA) e, o princípio da decisão (artigo 13.º do CPA), pelos quais a atuação
da Administração Pública se deve pautar, é que esta Edilidade delibere proceder ao
pagamento do montante de 288,28€ (o qual resulta dos elementos de prova juntos pela
Requerente e que, pelo seu teor, se nos afiguram estar efetivamente relacionados com
os danos descritos pela mesma), por forma a compensar a Requerente pelos prejuízos
suportados com o sinistro ora em análise. --------------------------------------------------Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V. Exa..” -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar
proceder nos estritos termos do nela sugerido. -----------------------------------------E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DA PRAÇA DOS PESCADORES E INFRAESTRUTURAS
ASSOCIADAS – INFORMAÇÃO =
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a câmara municipal estava a deliberar
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duas situações distintas: o alargamento do prazo por mais noventa e dois dias e o
pagamento de uma compensação pela manutenção do estaleiro, situação que a
empresa alega ter sido causada pelo atraso na entrega de documentos por parte
do dono da obra. Realçou depois que esta questão vai custar cerca de trinta e
sete mil euros extra ao município por causa da manutenção desse tal estaleiro,
isto numa obra que está parada há muito tempo com responsabilidade da
autarquia. Lamentou seguidamente que se tenha verificado este atraso e perguntou
quanto tempo ainda seria preciso para o município entregar os desenhos em falta.
Questionou igualmente se se justificava um valor tão elevado por causa de um
estaleiro de dimensões reduzidas e também se não seria preferível retirar o
estaleiro do local em que se encontra, dado que ficaria mais barato voltar a
colocá-lo no sítio do que mantê-lo no mesmo local. Perguntou ainda quanto tempo
ainda seria preciso para fazer a ligação ao caneiro e também para finalizar em
definitivo esta empreitada. ----------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que a obra está a decorrer e que está relacionada com
os trabalhos em curso na rua e travessa Cândido dos Reis, bem como com no largo
Engenheiro Duarte Pacheco. Afirmou depois que falta ainda ligar o posto da GNR à
estação elevatória. Referiu ainda que o estaleiro está a ser usado para a obra que
está a decorrer, mas depois o local será todo limpo, pelo que a partir dessa altura
não haverá lugar ao pagamento pela ocupação do estaleiro. ----------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se já havia uma previsão para a
conclusão da obra. --------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que a obra deveria estar concluída na próxima semana
ou na outra semana a seguir. --------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se as ligações ficariam todas feitas.-O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que no fim do verão
seria feita a ligação entre o posto da GNR e a estação elevatória, através da
avenida 25 de abril. ------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que já não está nada no estaleiro. ------O senhor presidente disse que no estaleiro ainda estão guardados os materiais que
estão a ser utilizados na rua e travessa Cândido dos Reis, nomeadamente o pavê,
a calçada, a areia e o pó de pedra. Afirmou depois que o estaleiro já não fará
falta quando essas obras terminarem. ----------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que costuma passar naquela zona e tem
verificado que o estaleiro está vazio. -----------------------------------------------------5 de maio de 2020
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O senhor presidente disse que o estaleiro começa agora a ficar mais vazio porque
começa a haver menos material, mas reiterou que não está vazio. -------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o valor que consta na
informação é essencial para a manutenção do estaleiro. -------------------------------O senhor presidente disse que os técnicos são dessa opinião. -------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se noventa e dois dias são suficientes
para acabar a obra. ------------------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente, mas referiu que este prazo tem
que ser interrompido no verão. ------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que lhe parece que para o apuramento do
valor em causa foram contados doze meses e meio. ------------------------------------O senhor presidente disse que seria melhor retirar este assunto e que na próxima
reunião da câmara municipal o senhor engenheiro Paulo Batalha viria explicar as
questões suscitadas. Terminou dizendo que não conseguia esclarecer dúvidas de
carácter técnico e que seria melhor que estas questões ficassem devidamente
clarificadas. ---------------------------------------------------------------------------------Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor
instrução. -------------------------------------------------------------------------------------= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS
NA FREGUESIA DE FERREIRAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE
LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO =
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Candeias & Filhos, Limitada,
foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de caução, datado
de vinte e quatro de março 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 trinta por cento das cauções e quantias retidas para garantia da presente
empreitada. -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder
à liberação de trinta por cento dos valores prestados para garantia da
empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------= CAMINHOS – BECO TRANSVERSAL À RUA ANTÓNIO ALEIXO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Foi solicitado pelos requerentes, “que a rua assinalada na planta de localização anexa
altere a sua designação de rua privada para rua pública”. ----------------------------------5 de maio de 2020

Após verificação, constatou-se que o arruamento em causa não consta da lista de bens
imóveis do Município, procedeu-se 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 4
da distribuição em assunto; --------------------------------------------------------------4) Na informação da Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal consta o
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------A partir dos elementos fornecidos pelos serviços do “DISU-DAVEGF”, nomeadamente
da “Ficha Esquemática da Natureza de Caminho – beco transversal à rua António
Aleixo” (constante em “etapa 4” da supra identificada distribuição), podemos verificar,
desde logo, a informação de que “o arruamento em causa não consta da lista de bens
imóveis do Município”. ------------------------------------------------------------------------Consta também desse documento (para o qual se remete a sua análise por forma a uma
compreensão mais completa do presente parecer), informação dos serviços do “DISU –
DAVEGF”, relativamente aos processos referentes aos cinco imóveis servidos por esse
arruamento onde, se pode constatar (do que no presente urge analisar) que,
relativamente a uns processos consta nas plantas o arruamento em causa como “acesso
privativo” e a outros como “caminho público”. É de se mencionar, neste âmbito, o
parecer técnico emitido a 09/11/1977 após requerimento de licença de construção
apresentado nos processos “n.º 155/77” e “n.º 156/77”, do seguinte teor: “Não se vê
inconveniente, devendo previamente ser posto ao dispor de público e convenientemente
arranjado, o caminho público indicado nas plantas que fazem parte deste projeto”. -----Mais se refira que, no âmbito do processo “n.º 155/77”, aquando a solicitação do pedido
de viabilidade de construção foi, em 17/05/77, emitido parecer técnico mencionando
que, deveria ser apresentada planta que indicasse o acesso que serviria o lote
pretendido, tendo sido entregue a solicitada planta e, deliberado em reunião de Câmara
de 11/08/77 “Informar não se ver inconveniente por se destinar à habitação própria”. -Posto isto, importa voltar às conclusões constantes na “Ficha Esquemática da Natureza
de Caminhos” supra mencionada, onde não se conclui que o arruamento em apreço se
trate de caminho público, constando desse documento a informação de que o mesmo
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“tem início na rua António Aleixo e não tem saída”. Mais informando que, “Aparenta
servir cerca de 5 propriedades” e “Nas fotos aéreas de 1995 já era percetível a
existência do arruamento (nas fotografais aéreas anteriores (1972) ainda não existia”. Pelo exposto, tomando como orientação os princípios dos supra mencionados Acórdãos
do Supremo Tribunal de Justiça, bem assim como toda a informação dos serviços da
Câmara Municipal de Albufeira constante no documento supra indicado, somos de
parecer que, não se nos afigura como conclusiva a dominialidade do arruamento em
análise pois, apesar de no mesmo existir “rede de água, rede de esgotos e iluminação
pública” (conforme documento supra mencionado), o mesmo não demonstra atos de
manutenção pelo município ou pela freguesia, nem demonstra características que
permita o seu uso direto e imediato pelo público, na satisfação de interesses coletivos
relevantes.------------------------------------------------------------------------------------Conforme supra mencionado, o arruamento em causa não tem saída e, aparenta servir
cerca de cinco propriedades, assim denunciando um uso circunscrito e subordinado a
interesses de caráter meramente privatísticos. Aliás, refira-se que, da análise da
“Fotografia Aérea (Google maps)” anexa ao documento supra indicado, podemos
verificar a existência de um arruamento com as mesmas características que o
arruamento em análise, que dista deste não mais do que uns 15m onde se verificou,
através do recurso ao “Google Maps”, em fotografia de setembro de 2018 que, na
entrada de

acesso ao

mesmo

foi afixada

placa

com

os

dizeres

“Caminho

Particular/Entrada Condicionada”. ----------------------------------------------------------Certo é que, se desconhece o(s) autor(es) dessa afixação e que esse arruamento não se
trata do mesmo ora em análise mas, entende-se que o mesmo deverá ser trazido à
colação na medida em que, segundo podemos analisar, tem exatamente as mesmas
características que o ora em apreço e, uma vez que a informação existente (já supra
mencionada), que nos auxilia no presente, data dos anos 70, não nos sendo permitido
perceber com clareza todo o seu alcance, não podemos concluir de forma clara se
estamos perante um arruamento público. ---------------------------------------------------Somos assim de parecer que, o arruamento em análise, não configurará, salvo melhor
opinião, um caminho público. -----------------------------------------------------------------Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido não detém
características para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------5 de maio de 2020

= CAMINHOS – REQUERENTE - ANA MARIA MARTINS MARTA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Foi solicitado pela requerente uma certidão comprovativa em como o prédio rustico
registado com o n.º 39 é atravessado por um caminho público. ----------------------------Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens
imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. ------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1) O caminho assinalado pela 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 5
da distribuição em assunto; --------------------------------------------------------------4) Na informação da Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal consta o
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------“Da análise dos documentos facultados pelos serviços, bem como no teor do pedido
apresentado pela interessada, se estiver em causa qualquer dos caminhos assinalados
na Planta facultada na informação prestada pela Divisão de Acessibilidades Viárias
E.G.F (etapa 1), estamos perante caminhos públicos, porquanto detém as seguintes
caraterísticas que a jurisprudência estabelece para que possam ser considerados como
tal: 1) São de considerar como públicos os caminhos que, desde tempos imemoriais,
estão no uso direto e imediato do público, 2) a utilização destes caminhos deve ter por
objetivo a satisfação de interesses coletivos locais, 3) considerando-se como caminhos
públicos municipais os que permitam a circulação automóvel. Em face da informação
prestada qualquer dos traçados apresentam estas características, pelo que nada obsta
a que seja deferida a pretensão da requerente.” -------------------------------------------Somos assim de parecer que, o caminho em análise, configurará, salvo melhor opinião,
um caminho público. --------------------------------------------------------------------------Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido detém
características para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CAMINHOS – REQUERENTE - RICHARD DAY – PROPOSTA =
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Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Foi solicitado pelo requerente um esclarecimento se o caminho em causa e por si
assinalado na planta possui ou não natureza pública. ---------------------------------------Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens
imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. ------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1) O caminho assinalado pela 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 à
excepção da ficha esquemática, de acordo com o procedimento adotado desde 2009
e que se encontram informados na etapa n.º 10 da distribuição em assunto; ----------4) Na informação da Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal consta o
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------“Tendo em consideração o teor da informação prestada na etapa n.º 6 e não obstante
não ter sido elaborada Ficha Esquemática (vide etapa n.º 10), quer-nos parecer de que
toda a factualidade ali feita constar (que ora nos abstemos de transcrever mas que se
considera integralmente por reproduzida), não é minimamente suficiente para que se
possa considerar aquele caminho como possuindo natureza pública.” ----------------------Somos assim de parecer que, o arruamento em análise, não configurará, salvo melhor
opinião, um caminho público. -----------------------------------------------------------------Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido não detém
características para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CAMINHOS – REQUERENTE - FIRMINO DA SILVA LABISA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Foi efectuada uma reclamação pelo requerente de que existia uma obra que estaria a
fechar com um portão um caminho que segundo o reclamante é publico. ------------------Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens
imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. ------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

1) O caminho assinalado pela 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 4
da distribuição em assunto; --------------------------------------------------------------4) Na informação da Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal consta o
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------“Da ficha esquemática elaborada pela DAVEGF, e tomando por orientação os postulados
do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10.11.1993, a via em questão indicia ter
natureza pública, quer por fazer ligação entre duas vias principais, haver registos
gráficos da sua existência há pelo menos cinquenta anos, e ainda por, em grande parte,
se desenvolver por entre limites das propriedades confinantes”. “O…, no entanto,
descrito como intransitável, parece ter sofrido abandono - ainda que de tal facto não
decorra, necessariamente, a perda de utilidade pública intrínseca. [Nota: na planta
cadastral que constitui fls. 3 da ficha esquemática não me apercebo de qualquer prédio
cadastrado sob o artigo 14, aparentando, outrossim, que, no topo norte (ao intersectar
a EN 395) atravessará, parcialmente, o artigo 16]. É, sem prejuízo de melhor opinião,
quanto se oferece informar.” ----------------------------------------------------------------Somos assim de parecer que, o caminho em análise, configurará, salvo melhor opinião,
um caminho público. --------------------------------------------------------------------------Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido detém
características para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CAMINHOS – REQUERENTE - AMADEU PEREIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“O requerente solicitou no dia 12/02/2019, através da distribuição em assunto o
pedido de desafetação do caminho pedonal existente a nordeste do lote 2 por permuta
com parcela de terreno de igual área junto ao entroncamento da Rua Diogo Ortiz de
Vilhegas com a Estrada das Sesmarias, conforme plantas que se anexam. ----------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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1) O “caminho” assinalado pelo requerente não possui topónimo nem consta na lista de
bens imóveis de Município; ---------------------------------------------------------------2) O “caminho” liga a Estrada das Sesmarias à Rua Diogo Ortiz de Vilhegas, todos
pertencentes à Freguesia de Albufeira e Olhos de Água; ------------------------------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 há vários anos e que se encontram na etapa 16
da distribuição em assunto; --------------------------------------------------------------4) O parecer atualizado da Divisão Jurídica e de Contencioso da Câmara Municipal é o
seguinte

“Na

sequência

dos

esclarecimentos

prestados

oralmente

pelas

representantes da DAVEGF, em reunião de 31 de Janeiro findo, reformula-se
quanto informámos em 13 de Agosto e 18 de Dezembro de 2019, tendo em conta que
a parcela de terreno em causa, ainda ocupado por caminho - conquanto desamparado
de manutenção recente - corresponderá a troço da Estrada das Sesmarias, anterior
ao perfilamento actual da mesma. Ora, sendo público até à reformulação do traçado
da referida estrada, ele não perdeu a sua natureza, embora possa ter sofrido o
desgaste natural do tempo (pela falta de conservação, como aludido), e até
redundância, com a sua desativação. No caso, deverá considerar-se, assim, e s.m.o.,
que aquela parcela de terreno possui natureza pública.” --------------------------------Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: ----------------------a) Revogar a deliberação datada de 4 de setembro de 2019, relativamente a este
caminho; -----------------------------------------------------------------------------------b) Aprovar a natureza do caminho em causa nos termos do parecer jurídico de 2 de
março de 2020, ou seja considerar que o “caminho” possui caraterísticas para ser
considerado de natureza pública.” -------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CAMINHOS – CAMINHO QUE FAZ A LIGAÇÃO DA AVENIDA DAS ILHAS À
ESTRADA DE VALE PEDRAS, PERTO DO SKATE PARQUE – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Foi efectuado um pedido por parte da então DAHUEV actual DHUEV para que fosse
efectuada uma reabilitação do “caminho” uma vez que muitas crianças o utilizavam
sendo que o mesmo não estava nas melhores condições. -----------------------------------Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens
imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. ------------------------5 de maio de 2020

Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1) O caminho assinalado 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: ----------------------------------------------------------------------------------“Sinalizado pelos serviços da DAVEGF, em reunião, que a totalidade do traçado do
caminho em causa é usada, indiscriminadamente, pela população, de ponta a ponta, como
acesso também ao parque público de skate, reformula-se o parecer de 26.08.2019, no
sentido de se perfilar que todo ele terá natureza pública, a despeito da falta de
manutenção nalguns dos seus troços, designadamente, no segmento terminal junto
àquela infraestrutura lúdica municipal.” -----------------------------------------------------Somos assim de parecer que, o caminho em análise, configurará, salvo melhor opinião,
um caminho público. --------------------------------------------------------------------------Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido detém
características para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM - 70-39-RB
– INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias,
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: --------“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para
pagamento do valor de 7,77€., relativo à utilização da A22, em janeiro de 2018, pela
viatura, Renault Clio de matrícula 70-39-RB.” ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma, autorizar o pagamento das portagens. ------------------------------= ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – RUA VALE MANGUDE, NA FREGUESIA DE
ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------5 de maio de 2020
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“De acordo com a distribuição SGD/2017/52306, sugere-se a alteração de trânsito da
Rua Vale

Mangude

em

Albufeira,

que

se

processa

actualmente

no

sentido

poente/nascente (entrada pela Rua Miguel Torga ou pela Av. dos Descobrimentos e
saída pela Rua Dunfermline), existindo um troço em que possui dois sentidos podendo
também entrar-se pela Rua Dunfermline e é esse troço que passará a ter apenas um
sentido, não sendo possível entrar pela Rua Dunfermline.----------------------------------Para tal, será colocada a respectiva 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 da Rua Vale Mangude em Albufeira.”-------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou onde se localizava esta rua. ------------O senhor presidente respondeu tratar-se da rua abaixo da rua do Pacífico. --------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se esta rua já não era de sentido
único. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que houve uma altura em que o trânsito se efetuava nos
dois sentidos. --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO, S.A. – REQUERIMENTO =
Por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., foram apresentados requerimentos,
datados de vinte e dois de abril último, pelos quais solicita a emissão de licença especial
de ruído para a realização de obras de construção civil, na Estrada da Galé, Sesmarias,
Albufeira, nos dias nove, dezasseis, vinte e três, e trinta de maio corrente, entre as
oito horas e as doze horas. ------------------------------------------------------------------Estes requerimentos encontravam-se instruídos com uma informação, com origem na
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: ----------------------------------------------------“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Mota Engil
– Engenharia e Construção, SA, cumpre informar o seguinte: ------------------------------ pretende o requerente a realização de obra de construção civil na Estrada da GaléSesmarias, nos dias 9, 16, 23 e 30 de maio de 2020, das 08:00h às 12:00h; -------------- solicita o requerente que sejam emitidos alvarás por quinzena e não por mês; ----------- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra
referida, que a obra possui licença N.º 41/2017, e que os equipamentos mais ruidosos a
utilizar serão gruas, giratórias, retroescavadoras e equipamentos/ferramentas de
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pequeno porte. As atividades a realizar serão movimentação de equipamentos de apoio,
cofragens, armação de ferro, alvenarias e reboco, revestimentos interiores e redes
técnicas interiores; --------------------------------------------------------------------------- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na
proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e
nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados,
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença
Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; --------------------------------------- de referir que até ao momento, que seja do conhecimento da UA, não existem
reclamações de ruído relativas à emissão de alvarás de LER para a obra em questão;----- em caso de deferimento, pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária
deverá ser cobrada uma taxa de 40€/h (sábados e feriados das 07h às 20h) nos
termos do ponto 11.1.1 da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras
Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010
publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvará de Licença
Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais
ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------Foi, por unanimidade, deferido para os dias nove, dezasseis, vinte e três, e trinta
de maio corrente. ---------------------------------------------------------------------------F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
= PLANOS – PLANO DE PORMENOR – PLANO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO
RURAL – ESCARPÃO (PP-PIER-E) - CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL
– INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de
Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, foi apresentada uma
informação do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------1. “ENQUADRAMENTO: --------------------------------------------------------------------O Plano Pormenor – Plano de Intervenção no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) foi
desenvolvido segundo a modalidade específica de Plano de Intervenção no Espaço Rural
(PIER), tendo sido aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Albufeira
5 de maio de 2020
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em 26 de abril de 2012, e publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 101, a 24 de
maio, pela Deliberação n.º 723/2012. -------------------------------------------------------O procedimento de elaboração da alteração do Plano Pormenor – Plano de Intervenção
no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E), foi determinado por Deliberação de Câmara de
01 de outubro de 2019, com um prazo de elaboração de 20 meses. -----------------------Nessa mesma deliberação foram aprovados os respetivos termos de referência e
minuta de contrato de planeamento, assim como estabelecido um período de
participação prévia de 15 dias para a formulação de sugestões e para a apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
respetivo procedimento de elaboração da alteração ao plano, nos termos do n.º 2 do
artigo 88.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, bem como um período de discussão
pública de 15 dias, no âmbito da proposta para formação de contrato para planeamento,
nos termos do n.º 3 do artigo 81.º do RJGIT. ----------------------------------------------A participação prévia do início do procedimento da alteração ao PP-PIER-E, e a
discussão pública da formação de contrato para planeamento decorreram entre o dia 15
de novembro e 05 de dezembro de 2019. ---------------------------------------------------O contrato para planeamento foi celebrado no dia 13 de janeiro de 2020, entre o
Município de Albufeira e a Empresa - SIVO, Sociedade Imobiliária da Várzea da
Ourada, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------2. ANÁLISE:---------------------------------------------------------------------------------Analisada a proposta de alteração ao PP-PIER-E, elaborada por meio da formação de um
contrato para planeamento, cujo conteúdo documental compreende o Relatório
Descritivo e Justificativo, a Proposta de Alteração ao Regulamento, o Relatório do
Período de Participação Prévia, o Relatório da Avaliação Ambiental e a Planta de
Implantação, constata-se que espelha os objetivos definidos no ponto 5 dos Termos de
Referência, aprovados por deliberação de Câmara de 01 de outubro de 2019.------------As alterações propostas, a respetiva fundamentação e o enquadramento encontram-se
descritas detalhadamente no Relatório Descritivo e Justificativo. -----------------------No âmbito da participação prévia do início do procedimento da alteração ao PP-PIER-E
foi registada uma participação com duas sugestões, constando no Relatório do Período
de Participação Prévia, bem como no ponto 5 do Relatório Descritivo e Justificativo, a
sua ponderação, e respetiva fundamentação quanto ao acolhimento ou não das
sugestões na presente proposta de alteração. ----------------------------------------------Não se registaram participações no âmbito da discussão pública da formação do
contrato de planeamento. --------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

A alteração ao PP-PIER-E traduz-se na introdução de uma modificação nas seguintes
peças: ----------------------------------------------------------------------------------------- Planta de Implantação, nomeadamente no aumento do polígono da Unidade de
Transformação, TRX16, atualmente com 3944m2 para 118 539m2, mantendo-se os
parâmetros de edificabilidade do plano em vigor; --------------------------------------- Plantas de Condicionantes, nomeadamente na proposta de desafetação da área
integrada na Reserva Agrícola Nacional inserida no Núcleo/Unidade UPF e EX33; --- Regulamento, nomeadamente na introdução de um ponto n.º 7 na redação do artigo
8.º, que admite que no Núcleo de Exploração EX 33, até à atribuição de licença de
exploração de massas minerais, que este possa se reger pelo disposto no artigo 11.º,
que prevê Espaços Destinados à Produção de Energias Renováveis. --------------------No seguimento do descrito considera-se, salvo melhor opinião, que a proposta de
alteração se encontra em condições de prosseguir para apreciação da digníssima
Câmara Municipal no sentido de promover junto da CCDR-Algarve a realização da
necessária conferência procedimental.------------------------------------------------------3. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, encontra-se o processo em condições da digníssima Câmara Municipal,
caso assim o entenda, deliberar: ------------------------------------------------------------1. Manifestar concordância com a presente proposta de alteração ao Plano Pormenor –
Plano de Intervenção no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental;
2. Remeter a proposta de alteração ao Plano Pormenor – Plano de Intervenção no
Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental à CCDR-Algarve,
mediante recurso à Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), para
apreciação das entidades externas no âmbito da Conferência Procedimental, a
realizar nos termos do previsto no n.º 3 e n.º 5 do artigo 86.º do RJIGT;” ------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o facto deste assunto ter sido
retirado anteriormente se ficou um pouco a dever às dúvidas expressas pelos
vereadores não permanentes. Explicou depois que essas dúvidas foram devidamente
esclarecidas, pelo que estes edis iriam votar favoravelmente este plano. Afirmou
seguidamente que os vereadores não permanentes são favoráveis às energias
renováveis e que o impacto que colocou algumas dúvidas logo de início, dado o
impacto visual na encosta junto ao Castelo de Paderne, está devidamente
protegido. -------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se já estava decidida a questão da
propriedade dos terrenos em causa e também se essa situação não interfere com
a aprovação do plano. -----------------------------------------------------------------------O senhor diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em
regime de substituição, arquiteto Eduardo Viegas, disse que a propriedade não é
uma questão em termos de planeamento, embora os terrenos em causa aparentem
ser todos do mesmo proprietário. Explicou depois que esta questão se irá levantar
aquando do licenciamento da operação que se irá desenvolver, tendo o requerente
que provar que tem legitimidade para realizar a operação desejada. Referiu
seguidamente que o planeamento é uma opção de gestão pública sobre o espaço e
sobre o que se pode fazer no território. -------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este plano de pormenor se baseia
num projeto de intervenção naquela área por parte de um privado. -------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu afirmativamente. ----------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que é uma entidade privada que faz o
projeto, pelo que perguntou se essa entidade já tem a garantia de ter a utilização
do espaço para fazer esse projeto nesta fase. -----------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu que nesta fase a entidade privada
não tem essa garantia, dado que ainda se trata apenas da fase de alterar o plano
de pormenor que permite enquadrar esse projeto. --------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a CCDR ainda se irá pronunciar. ----O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu afirmativamente, sendo a câmara
municipal que leva a proposta à CCDR para que depois se proceda à conferência
procedimental, fase em que é feita a recolha dos pareceres das várias entidades.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma:---------------------------------------------------------------------------a) manifestar concordância com a proposta de alteração ao Plano Pormenor – Plano
de Intervenção no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental; ---b) remeter a proposta de alteração ao Plano Pormenor – Plano de Intervenção no
Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional – Algarve, mediante recurso à Plataforma
Colaborativa

de

Gestão

Territorial

(PCGT),

para

apreciação

das

entidades

externas no âmbito da Conferência Procedimental, a realizar nos termos do
previsto no número três e número cinco do artigo octogésimo sexto do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. ---------------------------------------5 de maio de 2020

= PLANOS – ELABORAÇÃO DO PLANO PORMENOR DO ROJA PÉ SUL –
PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA E PROPOSTA
FINAL – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de
Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, foi apresentada uma
informação do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------“1. ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------1.1. REINÍCIO DO PROCEDIMENTO: ------------------------------------------------------O reinício do procedimento de elaboração do Plano Pormenor do Roja Pé Sul (PPRPS),
foi determinado por Deliberação de Câmara de 02 de maio de 2018, com um prazo de
elaboração de 12 meses. Nessa mesma deliberação foram aprovados os respetivos
termos de referência, assim como o estabelecimento de um período de 15 dias para a
formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de
elaboração, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT (Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial – Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio). ------------No cumprimento do deliberado foi publicado em Diária da República, 2.ª série – n.º 104,
de 30 de maio de 2018 o Aviso n.º 7321/2018, tendo sido igualmente divulgado na
comunicação social, na página de internet do município (www.cm-albufeira.pt) e no
boletim municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e da alínea a) do n.º 4 do artigo
191.º do RJIGT, conforme apresentado no quadro seguinte: -------------------------------Face à data de publicação do referido Aviso em Diário da República o período de
participação preventiva decorreu entre 01 de junho de 2018 e 21 de junho de 2018, não
tendo havido participações no mesmo. ------------------------------------------------------Em 07 de maio de 2019, foi prorrogado o prazo de elaboração, por Deliberação de
Câmara, por um período de mais 12 meses, contabilizados a partir do final do prazo
anteriormente estabelecido. -----------------------------------------------------------------No cumprimento do deliberado foi publicado em Diária da República, 2.ª série – n.º 116,
de 19 de junho o Aviso n.º 10274/2019, tendo sido igualmente divulgado na comunicação
social, na página de internet do município (www.cm-albufeira.pt) e no boletim municipal,
nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT. -----------------------------------------------1.2. CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL ----------------------------------------------------Em reunião de Câmara realizada a 4 de junho de 2019 foi deliberado manifestar
concordância com a proposta de PPRP, e remeter a mesma à CCDR-Algarve para
apreciação das entidades externas no âmbito de Conferência Procedimental, a realizar
5 de maio de 2020

__________________________

Câmara Municipal de Albufeira

nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 86.º do RJIGT. No cumprimento da
deliberação a proposta foi submetida na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial
(PCGT) a 13 de junho de 2019, contendo a referência PCGT-ID-232. ---------------------A proposta foi posteriormente completada com uma adenda ao relatório, tendo sido
deliberado em reunião de Câmara realizada a 06 de agosto de 2019 remeter a mesma à
CCDR-Algarve. -------------------------------------------------------------------------------A Conferência Procedimental foi realizada no dia 30 de outubro de 2019, e a proposta
de Plano obteve os seguintes pareceres: ---------------------------------------------------- Autoridade

Nacional

de

Emergência

e

Proteção

Civil

–

ANEPC

(OF/18930/CDOS08/2019, de 17/10/2019): -------------------------------------------- Parecer favorável condicionado; ----------------------------------------------------------- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve - CCDR-Algarve
(INF n.º I02691-201910-INF-ORD de 28/10/2019:------------------------------------- Parecer favorável ao relatório de justificação para a não sujeição do plano a avaliação
ambiental; ------------------------------------------------------------------------------------- Parecer desfavorável à proposta do plano devendo promover a correção/clarificação
dos aspetos indicados nos pontos 2.1, 3.1.4 e 3.1.9; ---------------------------------------- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve – DRAPALG (Of. N.º
OF/4221/2019/DL/DRAPALG, de 22/10/2019): ----------------------------------------- Parecer favorável -------------------------------------------------------------------------- Direção Geral do Território – DGT: ------------------------------------------------------- Parecer favorável nos termos do n.º 3 do artigo 84.º do RJIGT. ------------------------Face

aos

pareceres

emitidos

concluiu-se

que

em

resultado

da

Conferência

Procedimental a Câmara Municipal deveria proceder à correção das questões das
suscitadas, recorrendo ao procedimento de concertação com a CCDR e ANEPC. ---------1.3. CONCERTAÇÃO -------------------------------------------------------------------------Realizada a Conferência Procedimental no dia 30 de outubro de 2019, e em resultado
da mesma veio a Câmara Municipal de Albufeira, em sede de concertação, prevista no
artigo 87.º do RJGIT, promover a reunião de concertação com vista à resolução das
objeções suscitadas no parecer da CCDR-Algarve de 28 de outubro de 2019 (IO26912019-INF-ORD) bem como das recomendações sugeridas no parecer da ----------------ANEPC de 18 de outubro de 2019, tendo sido submetido na PCGT-ID-232 proposta de
Plano devidamente alterada em conformidade com os referidos pareceres. --------------A reunião foi realizada a 09 de dezembro de 2019, tendo a proposta de Plano obtido os
seguintes pareceres: -------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

 Autoridade

Nacional

de

Emergência

e

Proteção

Civil

–

ANEPC

(OF/21157/CDOS08/2019 de 26/11/2019) ---------------------------------------------- Parecer favorável; -------------------------------------------------------------------------- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve - CCDR-Algarve
(INF n.º I02985-201912-INF-ORD de 04/12/2019) ------------------------------------ Parecer favorável; --------------------------------------------------------------------------Em resultado da reunião de concertação, e tendo sido efetuadas as alterações à
proposta de plano nos termos discutidos, concluiu-se pela conformidade do Plano de
Pormenor do Roja-Pé Sul com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, tendose considerado que a proposta de plano se encontra em condições de prosseguir a
respetiva tramitação. ------------------------------------------------------------------------2. ANÁLISE: ---------------------------------------------------------------------------------2.1. DISCUSSÃO PÚBLICA: -----------------------------------------------------------------Em reunião de Câmara realizada a 4 de junho de 2019 foi deliberado manifestar
concordância com a proposta de PPRP, tendo-se determinado a abertura de um período
de discussão pública de 15 dias para a formulação de reclamações, observações ou
sugestões, nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do RJIGT (Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial – Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio). ------------No cumprimento do deliberado foi publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 21,
de 30 de janeiro de 2020 o Aviso n.º 1603/2020, tendo sido divulgado na comunicação
social, na página de internet do município (www.cm-albufeira.pt) e no boletim municipal,
nos termos do n.º 1 do artigo 89.º e da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º e do n.º 3 do
artigo 192.º do RJIGT. -----------------------------------------------------------------------2.1.1. PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA: -------------------Face à data de publicação do referido Aviso em Diário da República o período de
discussão pública decorreu entre 07 de fevereiro de 2020 e 05 de março de 2020. No
âmbito da mesma foram registadas três participações, constando no Relatório da
Discussão Pública, as quais referem-se a prédios fora da área de intervenção do
presente plano, pelo que não foram ponderadas na presente proposta, não resultando
assim em nenhum ajuste de melhoria à proposta do plano de pormenor. ------------------2.2. PROPOSTA DE PLANO FINAL: --------------------------------------------------------A proposta de Plano de Pormenor do Roja-Pé acompanha os objetivos programáticos
estabelecidos nos Termos de Referência, aprovados em reunião realizada a 02 de maio
de 2018, e desenvolve e concretiza em detalhe as propostas de ocupação do solo,
estabelecendo regras para a edificação e a disciplina da sua integração na paisagem,
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bem como a localização das áreas verdes e de equipamento, e a organização das demais
atividades de interesse geral, compreendendo o seguinte conteúdo documental: --------1. O PPRP é constituído por: ----------------------------------------------------------------a) Regulamento; ------------------------------------------------------------------------------b) Planta de Implantação, à escala 1:1.000; -------------------------------------------------c) Planta de Condicionantes, à escala 1:1.000; ----------------------------------------------2. O PPRP é acompanhado por: --------------------------------------------------------------a) Relatório;----------------------------------------------------------------------------------b) Planta de localização, à escala 1:10.000; -------------------------------------------------c) Planta da situação existente, à escala 1:10.000; ----------------------------------------d) Planta de compromissos urbanísticos, à escala 1:1.000; ---------------------------------e) Planta dos traçados das redes de infraestruturas, à escala 1.1.000, contendo os
elementos técnicos definidores da modelação do terreno, cotas mestras,
volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos arruamentos, à escala 1:1.000; --f) Relatório sobre recolha de dados acústicos (Anexo I); ---------------------------------g) Relatório de discussão pública; -----------------------------------------------------------h) Ficha dos dados estatísticos; ------------------------------------------------------------i) Elementos previstos no n.º 3 do artigo 107.º do RJGIT (Anexo II). -------------------3. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, e tendo em conta que a proposta de plano acompanha os objetivos
programáticos definidos nos Termos de Referência, que na reunião de concertação com
as entidades considerou-se que a mesma se encontrava em condições de prosseguir a
respetiva tramitação, e realizada a discussão pública sem que da qual resultem
alterações à presente proposta de plano, considera-se que esta se encontra em
condições da digníssima Câmara Municipal, caso assim o entenda, deliberar: ------------1. Aprovar a proposta de “Relatório do Período de Discussão Pública do Plano de
Pormenor do Roja-Pé Sul”, manifestando concordância com a Ponderação dos
Resultados da Discussão Pública; --------------------------------------------------------2. Dar conhecimento do deliberado no ponto 1, bem como o teor do referido relatório,
aos participantes na discussão pública, nos termos do n.º 4 do artigo 89.º do RJIGT;
3. Determinar a necessária divulgação do Relatório da Discussão Pública, nos termos do
previsto no n.º 6 do artigo 89.º e do artigo 192.º do RJIGT, através de Edital
(minuta em anexo), nos seguintes meios: ------------------------------------------------a. comunicação social; -----------------------------------------------------------------------b. plataforma colaborativa de gestão territorial; ------------------------------------------5 de maio de 2020

c. sítio na internet do Município de Albufeira; ---------------------------------------------d. boletim municipal. ------------------------------------------------------------------------4. Manifestar concordância com a presente proposta de Plano de Pormenor do Roja-Pé
Sul em anexo; -----------------------------------------------------------------------------5. Determinar o envio à Assembleia Municipal da proposta de Plano Pormenor do RojaPé Sul, para os fins previstos no n.º 1 do artigo 90.º do RJGIT;” ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma: ---------------------------------------------------------------------------a) aprovar a proposta de Relatório do Período de Discussão Pública do Plano de
Pormenor do Roja-Pé Sul, manifestando concordância com a Ponderação dos
Resultados da Discussão Pública; ----------------------------------------------------------b) dar conhecimento do deliberado na alínea anterior, bem como do teor do
referido relatório, aos participantes na discussão pública, nos termos do número
quatro do artigo octogésimo nono do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial; -----------------------------------------------------------------------------------c) determinar a necessária divulgação do Relatório da Discussão Pública, nos
termos do previsto no número seis do artigo octogésimo nono e do artigo centésimo
nonagésimo segundo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial,
através

de

Edital,

nos

seguintes

meios:

comunicação

social,

plataforma

colaborativa de gestão territorial, sítio na internet do Município de Albufeira e
Boletim Municipal; ---------------------------------------------------------------------------d) manifestar concordância com a presente proposta de Plano de Pormenor do
Roja-Pé Sul; ---------------------------------------------------------------------------------e) remeter à Assembleia Municipal a proposta de Plano Pormenor do Roja-Pé Sul,
para os fins previstos no número um do artigo nonagésimo do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial. ------------------------------------------------------= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES =
Dos pareceres, autos e outros elementos referidos nas deliberações que seguem,
relativas a processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e segundo o critério deste, 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 seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas
elaboradas sob a exclusiva responsabilidade do mesmos departamento. ------------------ Requerimento (s) n.º (s): 10911 de 13-03-2019 ------------------------------------------5 de maio de 2020
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Processo n.º: 2CP/2019 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Maria José Sousa Gonçalves Cabrita Mourinho -------------------------------Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água------------------Assunto: Solicitando a anulação do pedido de Comunicação Prévia para construção de
uma moradia unifamiliar com muro de vedação e piscina -----------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão nos
termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal de quinze de abril de dois mil e
vinte. ----------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 8965 de 27-02-2019 e 18525 de 19-04-2019 ---------------Processo n.º: 41CP/2012 --------------------------------------------------------------------Requerente: António Manuel Silva Amaro ---------------------------------------------------Local da Obra: Patã, Lote F2, Vale da Azinheira, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação --Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de catorze 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): 54552 de 11-12-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 45CP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Maria do Rosário Silvestre Teixeira de Matos -------------------------------Local da Obra: Estrada de Vale Rabelho, freguesia da Guia -------------------------------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação,
piscina e casa de máquinas -------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de dezasseis de abril de dois mil e vinte, mandar notificar
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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): 27096 de 18-06-2019 e 36240 de 19-08-2019 --------------Processo n.º: 40/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Destaque Home Algarve Unipessoal, Lda. -------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vila das Amendoeiras, Travessa do Alto da Gralha, Páteo,
freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de máquinas e muro
de vedação ------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura nos termos da
informação técnica de dezasseis de abril de dois mil e vinte, devendo o exterior
ser pintado de branco.---------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 1993 de 16-01-2019; 8714 de 26-02-2019 e 13497 de 2703-2019, 7835 de 17-02-2020 e 15624 de 13-04-2020 -----------------------------------Processo n.º: 42/1992 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Karl Torolf Olen e Outra ------------------------------------------------------Local da Obra: Cerro da Piedade, Lote n.º 35, Fase II, freguesia de Albufeira e Olhos
de Água ---------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de piscina e alteração de espaço envolvente --------------Apreciação do licenciamento-----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta o parecer técnico de vinte de abril de dois mil e vinte e informação da
Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de seis de março de dois
mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco. -------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 37048 de 30-07-2018; 5959 de 08-02-2019; 17423 de 225 de maio de 2020
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04-2019 e 3996 de 24-01-2020-------------------------------------------------------------Processo n.º: 412/1981 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Joaquim Duarte Pereira -------------------------------------------------------Local da Obra: Quinta dos Barrancos, Lote 1-A, freguesia da Guia -----------------------Assunto: Licença – Alteração de muro e piscina – Legalização -----------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente o parecer
técnico de vinte e um de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 10163 de 03-03-2020 -----------------------------------------Processo n.º: 120/2000 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Lúcia Machadinho Raimundo Martins -----------------------------------Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Solicitando

a anulação do licenciamento de armazém referente aos

requerimentos n.º 43055 de 05/12/2014, 12887 de 07/04/2015, 29610 de
21/07/2016, 886 de 10/01/2017 e 47989 de 31/10/2017, deferido por Deliberação de
Câmara de 06/03/2018 ----------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão
apresentada no requerimento número 10163 de três de março de dois mil e vinte.  Requerimento (s) n.º (s): 6902 de 11-02-2020; 10154 de 03-03-2020 e 10163 de 0303-2020 --------------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 120/2000 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Lúcia Machadinho Raimundo Martins -----------------------------------Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ---------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir tendo em conta e nos termos do parecer
técnico de vinte e sete de abril de dois mil e vinte, mandar certificar que se
verifica estarem reunidos os requisitos de destaque a que alude o número quatro
do artigo sexto do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -------------------- Requerimento (s) n.º (s): 49811PI de 14-11-2017; 49811pe de 14-11-2017 e 49811 de
14-11-2017 ------------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 119IP/2017 -------------------------------------------------------------------Requerente: Exclusive Villas, Lda -----------------------------------------------------------Local da Obra: Herdade dos Salgados, Lote n.º 74, Salgados, Vale Rabelho, freguesia
da Guia ----------------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de moradia unifamiliar,
piscina e muros de vedação ------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 16870 de 16-04-2019; 22970 de 23-05-2019; 43453 de
05-10-2019 e 15028 de 03-04-2020 --------------------------------------------------------Processo n.º: 23/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: José Carlos Conde Domingos e Catarina da Costa Lopes ---------------------Local da Obra: Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia, piscina e muros de vedação -------------------Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença condicionado nos termos da
informação técnica de vinte e um de abril de dois mil e vinte, devendo o exterior
ser pintado de branco.---------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 32547PU de 12-07-2017; 32547 de 12-07-2017; 30264 de
09-07-2019; 39470 de 11-09-2019 e 50893 de 21-11-2019 -------------------------------Processo n.º: 45/2017 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Vontade Prática, S.A. ----------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vila Rosal II, Lote n.º 10, Sesmarias, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------Assunto: Exposição – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação –
Legalização -----------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de vinte de abril de dois mil e vinte, devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 3833 de 26-01-2018 ------------------------------------------Processo n.º: Lot.º 59/1974 ----------------------------------------------------------------Requerente: Millennium BCP -----------------------------------------------------------------Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Pedido de anulação da garantia bancária n.º 976-02-0101916 -------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação de garantia
bancária, nos termos da informação técnica de vinte e cinco de abril de dois mil e
vinte. -----------------------------------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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 Requerimento (s) n.º (s): 53201 de 16-11-2018; 59289 de 21-12-2018 e 13958 de
25-03-2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 248/2002 ----------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Henriques de Castro e Ataíde e Outros ------------------------Local da Obra: Casa Marie, Rua do Mulatinho, Torre da Medronheira, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água-------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar – Legalização -----------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta -------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 38288PE de 03-09-2019 e 38288 de 03-09-2019 ----------Processo n.º: 94/1998 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Isabel de Jesus dos Santos Labisa -------------------------------------------Local da Obra: Vale Paraíso, freguesia de Ferreiras ---------------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício existente 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 sete 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): 32696II de 23-07-2019 e 32690 de 23-07-2019 ----------Processo n.º: 277/1978 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Aníbal José ---------------------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vale Serves, Lote n.º 11, freguesia de Ferreiras ------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e muros de vedação –
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Legalização -----------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de 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): 50565 de 20-11-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 11OU/2019--------------------------------------------------------------------Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. ------------Local da Obra: Rua Joaquim Magalhães, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo
liquefeitos (GPL) – Classe B2 ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e sete 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): 31121 de 12-07-2019 e 37131 de 26-08-2019 ---------------5 de maio de 2020
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Processo n.º: 50/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Vincent Bernard Blanchard ----------------------------------------------------Local da Obra: Rua do Cerro Grande, Lote n.º 3, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar --------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro 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): 26005 de 11-06-2019 e 42673 de 02-10-2019 --------------Processo n.º: 46/2015 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Vitória Maria dos Reis Veiga Nascimento -------------------------------------Local da Obra: Vale Verde, freguesia da Guia ----------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente com vista à instalação
de Casa de Campo (Turismo Rural) – Legalização -------------------------------------------Apreciação do licenciamento ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta o parecer da Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio
ao Investidor de três de abril de dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado
de branco. ----------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 30515 de 18-06-2018; 45825 de 01-10-2018; 8780 de 2602-2019; 49785 de 15-11-2019 e 8180 de 19-02-2020 ------------------------------------Processo n.º: Lot.º 504/2005 --------------------------------------------------------------Requerente: Malpique Imobiliária – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda---------Local da Obra: Cerro de Malpique, Lotes n.ºs 1, 2, 3 e 4, freguesia de Albufeira e Olhos
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de Água ---------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 1/2011 --------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta alteração já vem de há algum
tempo, mas continua a suscitar algumas dúvidas relativamente a algumas questões.
Afirmou depois que existem alterações grandes, dado que se passou de uma área
máxima de implantação de 4.671 metros para 12.467 metros e de uma área
máxima de construção de 12.457 metros para uma área de 20.243 metros. Disse
ainda que também existe um ponto que é o 8.2 que supostamente tem a ver com a
questão das cedências, mas a dúvida dos vereadores não permanentes está
relacionada com o protocolo e pode fazer com que estes edis nem sequer votem
este processo. Esclareceu seguidamente que os vereadores não permanentes não
sabem que protocolo é este e que supostamente existe um protocolo celebrado em
dois mil e cinco que serviria de base à compensação das cedências. Referiu
também que o protocolo terá sido elaborado com base nas dimensões que foram
feitas no projeto inicial, pelo que nesta altura não seria adequado utilizar este
protocolo para compensar estas alterações nas cedências. Afirmou depois que as
informações referem que o aumento proposto cumpre os requisitos previstos no
PUCA, mas os vereadores não permanentes têm dúvidas que um projeto de
alteração que triplica a área de implantação e aumenta em quase 60% a área de
construção possa cumprir os índices estabelecidos no PUCA. Disse seguidamente
que os mapas referem que a densidade populacional começa numa base de cem,
mas depois não define, não aplica, ficando-se sem saber quais são os valores.
Referiu depois que ainda existem mais situações, mas que a grande questão é a
falta de mais esclarecimentos relativamente ao protocolo celebrado em dois mil e
cinco e porque é que esse protocolo não consta da documentação que foi
disponibilizada, o que possibilitaria que os vereadores não permanentes pudessem
analisar o que este documento efetivamente estabelece. Disse ainda que não pode
aprovar uma volumetria deste tipo e um aumento da área de implantação desta
dimensão neste loteamento sem saber exatamente o que está previsto no referido
protocolo. Lembrou seguidamente que este processo já andou de trás para a
frente e que já teve pareceres contraditórios, pelo que é preciso ter algum
cuidado. Reafirmou depois que não pode votar algo que não tem as informações de
base e onde falta o já referido protocolo. -----------------------------------------------O senhor presidente disse que seria melhor retirar este processo, uma vez que
está a suscitar muitas dúvidas. ------------------------------------------------------------5 de maio de 2020
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O senhor arquiteto Eduardo Viegas explicou que nas versões anteriores da
proposta a principal questão identificada pelos serviços que obstava a este
procedimento tinha a ver com o facto de não estar reunida a totalidade dos
proprietários dos lotes e também por estarem a ser propostas alterações a lotes
sobre os quais não era apresentada legitimidade. Afirmou depois que o requerente
apresentou uma declaração do proprietário do lote em causa que faltava, pelo que
está a ser revista a totalidade do alvará para o colocar de acordo com os
parâmetros possíveis no Plano de Urbanização da Cidade de Albufeira. Explicou
ainda que os parâmetros a que o senhor vereador Victor Ferraz aludiu são
parâmetros aplicáveis no momento em que era aplicável o Plano Diretor Municipal,
mas que no Plano de Urbanização da Cidade de Albufeira não estão definidos como
parâmetros urbanísticos a prever, razão pela qual não têm comparação. Afirmou
seguidamente que no protocolo estará prevista a encosta do Cerro de Malpique que
na altura foi protocolada como uma cedência conjunta de vários loteamentos.
Concordou depois que deve ser melhor explicado o que está em causa. ---------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que o parecer refere uma desconformidade
relativamente ao que está previsto no projeto inicial do loteamento e uma coisa
que foi verificada no terreno, situação que também precisava de ser corrigida. ----O senhor arquiteto Eduardo Viegas explicou que se trata de um desenho de um
lugar de estacionamento que está no alvará em vigor e que na planta agora
apresentada aparece com uma linha cinzenta e outra a preto noutro sítio, uma
questão que está colocada na informação e que tem que ser retificada, uma vez
que na planta final tem que estar claro onde é que o limite passa. -------------------O senhor presidente disse que este assunto seria retirado para melhor análise. ----Este assunto não foi apreciado. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 52861 de 03-12-2019 e 8188 de 19-02-2020----------------Processo n.º: Lot.º 732/1981 --------------------------------------------------------------Requerente: José Custódio Gracias Fernandes ---------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vale da Ursa, freguesia da Guia ------------------------------Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento – Alvará n.º 17/1982 --------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e três de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 14229PI de 27-03-2018; 14229 de 27-03-2018; 46970PE
de 29-10-2019; 46970 de 29-10-2019 e 10667 de 04-03-2020 --------------------------5 de maio de 2020

Processo n.º: 31IP/2018 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Eduardo Reis Samora Melo Leote e Outros -----------------------------------Local da Obra: Vale Santa Maria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------Assunto: Pedido de Informação Prévia para efeito de operação de loteamento ----------Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos
termos do parecer técnico de vinte e quatro de abril de dois mil e vinte. ----------- Requerimento (s) n.º (s): 56902 de 27-12-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 62/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Malpique Imobiliária, Lda. -----------------------------------------------------Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------Assunto: Licença – Construção de edifício de habitação coletiva --------------------------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 oito 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. -----------------------------------------------------------------------------------------= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA =
Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o
senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo
sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a
minuta, também por unanimidade. ---------------------------------------------------------= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO =
Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. -------------= ENCERRAMENTO =
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E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas, 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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