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19 de maio de 2020

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2020
Ao décimo nono dia do mês de maio do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Albufeira,
por videoconferência, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara Municipal de
Albufeira, sob a presidência do seu presidente, senhor José Carlos Martins Rolo,
achando-se presentes a vice-presidente, senhora Ana Filipa Simões Grade dos
Santos Pífaro Dinis, e os vereadores, senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da
Silva, Victor de Oliveira Ferraz, Rogério Pires Rodrigues Neto, Sara Luísa
Ascensão Marques Carvela Serra e Cláudia Cristina Dias Guedelha. -------------------Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e
Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. ---------------------------------------Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e trinta e cinco
minutos, deu a Câmara início ao: -------------------------------------------------------------= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA =
O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta pandemia mostrou a todos a
necessidade de investir na saúde e em todos os estabelecimentos a ela ligados, pelo que
é prioritária a intervenção e a requalificação dos centros de saúde existentes no
concelho. Afirmou depois que o município assumiu as competências propostas pelo
Governo na área da saúde, razão pela qual os vereadores não permanentes gostariam de
saber em que ponto está a eventual celebração de protocolos com a ARS, até porque é
do conhecimento destes edis que a ARS tem vontade de protocolar e de dar sequência
às competências assumidas pelo município. Defendeu ainda que seria importante o
município dar passos nesse sentido. Perguntou seguidamente se as competências na
área da saúde foram delegadas em alguém ou se se mantêm no senhor presidente.
Lembrou depois que já passou quase um ano e meio desde que os novos dirigentes foram
nomeados no âmbito da nova estrutura dos serviços municipais, mas ainda não foram
realizados os concursos legalmente obrigatórios para estes cargos. Afirmou
seguidamente que na altura se falou num prazo de trinta dias para realizar estes
concursos, mas que já passou cerca de um ano e meio e nada foi feito. Perguntou depois
a razão destes concursos ainda não terem avançado, até porque já foram nomeados os
elementos dos júris destes procedimentos. -------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz manifestou seguidamente o repúdio dos vereadores
não permanentes pela forma como tem sido exercido o cargo de presidente da câmara
municipal e pela falta de sentido de estado e de sentido institucional que tem
manifestado em algumas situações e de várias formas. Deu seguidamente o exemplo do
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facto do senhor presidente não disponibilizar recursos publicitários do município para
divulgar as ações institucionais realizadas pelos vereadores não permanentes. Lembrou
ainda que estes edis ainda aguardam a disponibilização de páginas do boletim municipal,
bem como das plataformas sociais afetas ao município, uma vez que os vereadores não
permanentes também foram eleitos e têm os mesmos direitos dos vereadores
permanentes. Criticou também a demora na implementação de algumas medidas, como
foi o caso do Conselho Municipal da Juventude, órgão que foi aprovado pela câmara
municipal há quase um ano, mas que ainda não iniciou funções. Disse depois que os
vereadores não permanentes têm sentido alguma estranheza com algumas publicações
promocionais do município, uma vez que referem o nome do senhor presidente, mas não
referem Município de Albufeira, ou presidente da câmara municipal, como foi o caso de
uma notícia que em título referia: “José Carlos Rolo recebe ministra da Solidariedade”.
Afirmou seguidamente que não se tratou de um evento privado, pelo que este título não
foi apropriado, até porque estavam presentes todos os membros da câmara municipal, à
exceção de dois vereadores. Referiu depois que esta falta de respeito culminou com
uma ação que aconteceu na passada sexta-feira, tendo o senhor presidente colocado
em causa uma instituição e os seus representantes, ao ter uma atitude pouco correta
relativamente à gestão que foi feita dos tablets. Disse ainda que lhe pareceu que o
senhor presidente não percebeu o que se tinha passado. Explicou seguidamente que
todos os agrupamentos de escolas fizeram o mesmo levantamento da mesma forma, mas
o Agrupamento de Escolas de Ferreiras fez um pedido extra porque verificou que os
smartphones tinham algumas dificuldades para fazer a gestão das tarefas, razão pela
qual o agrupamento pediu um reforço para esses casos. Disse depois não saber se os
outros agrupamentos procederam de igual forma, mas o Agrupamento de Escolas de
Ferreiras teve esta preocupação, tendo o senhor presidente reagido numa sessão
pública com um ataque à instituição, alegando que tinham existido falhas que não
podiam acontecer, dando subliminarmente a entender que teria havido uma gestão
política desta questão. Lembrou seguidamente que estava presente uma representante
de uma instituição e que não se tratava de um ato individual, pelo que deveria ter sido
demonstrado respeito pela instituição, o que não aconteceu. Referiu ainda que os
vereadores não permanentes entendem que esta não é forma de gerir o cargo que o
senhor presidente ocupa, dado que tem que respeitar todas as instituições,
independentemente de quem esteja à frente das mesmas, ainda para mais quando se
tratam de atos públicos. ---------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz afirmou seguidamente que os vereadores não
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permanentes solicitaram há muito tempo o contrato celebrado com uma empresa
publicitária relativamente aos outdoors, sendo que, se este contrato não for
disponibilizado, este pedido terá que ser feito a outras entidades. Explicou ainda que
estes edis pretendem saber em que termos foi contratada toda a publicidade realizada
desde fevereiro, bem como as cláusulas, o caderno de encargos e o número de outdoors
contratualizados, para que assim se possa aferir quanto é que o município está a gastar
na mesma. Disse ainda que este pedido já foi feito em fevereiro e fez votos para que
não aconteça o mesmo que aconteceu com o relatório da fiscalização rua 1.º de
Dezembro, que demorou cerca de um ano a chegar. ----------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes tiveram
um comportamento durante a crise da Covid-19 que se traduziu numa permanente
tentativa de chegar a um entendimento com o restante executivo, isto para que
existisse estabilidade no combate à pandemia, o que infelizmente parece não ter sido
percebido pelo senhor presidente. Lamentou depois que o senhor presidente não tenha
tomado as devidas ações por forma a trabalhar em conjunto com os vereadores não
permanentes no estabelecimento de medidas de combate à crise, tendo pelo contrário
tomado a liderança sozinho, ou com quem muito bem achou, fazendo deste processo
uma medida de propaganda às vezes um pouco infeliz. Recordou seguidamente que há
dois meses atrás esteve no gabinete do senhor presidente, quando a Polícia Judiciária
esteve no Edifício dos Paços do Município a fazer investigações e a procurar algumas
situações que ainda hoje os vereadores não permanentes desconhecem, altura em que
estes edis demonstraram toda a disponibilidade para apurar toda a verdade, mas
também demonstraram algum apoio no sentido do senhor presidente ter a força
suficiente para levar a cabo o seu cargo. Afirmou depois que existe uma questão com a
delimitação da Freguesia de Ferreiras desde mil novecentos e noventa e sete, data em
que a Freguesia da Guia entregou território para a constituição da Freguesia de
Ferreiras, o qual ainda não está devidamente estabelecido, o que faz com que esta
situação continue por resolver. Apelou seguidamente ao senhor presidente para que
esta situação seja tratada e resolvida, até porque a câmara municipal acaba por
atribuir apoios sem saber muito bem a quem, ou seja, existe um território que ainda
está por definir. Lembrou ainda que o município faz algumas intervenções naquela área,
nunca sabendo se está a prestar um serviço à Freguesia de Ferreiras ou à Freguesia da
Guia, razão pela qual este problema deveria ser encarado de frente e resolvido de uma
vez por todas. Lembrou ainda que existe uma ata da reunião em que esta questão foi
deliberada e foi devidamente acordada, ata essa que está devidamente reconhecida e
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onde constam as delimitações das respetivas freguesias. Referiu depois que já há muito
tempo que os vereadores não permanentes solicitam uma página do boletim municipal,
pedido que ainda não foi atendido. Defendeu seguidamente que se trata de uma questão
de funcionamento da própria democracia, uma vez que a oposição tem o direito de ter o
seu espaço, o que facilitaria a vida de todos e permitiria que Albufeira tivesse um
ambiente melhor, embora o senhor presidente assim não entenda. Referiu ainda que as
propostas dos vereadores não permanentes nunca são anunciadas, mesmo aquelas que
são aprovadas pela câmara municipal. Disse seguidamente que a câmara municipal
pertence a quem está no exercício do poder, mas não se entende esta atitude. Afirmou
depois que o senhor presidente disse que já foi dado início às obras na antiga fábrica
da Faceal, pelo que perguntou que obras tinham sido feitas. Lembrou seguidamente que
os vereadores não permanentes solicitaram já há algum tempo um relatório de aferição
dos protocolos celebrados pelo município. Fez notar depois que os vereadores não
permanentes estudaram a execução de dois protocolos e em ambos verificaram a
existência de erros e omissões. Defendeu ainda que esse relatório é bastante
importante, uma vez que permitiria perceber onde estão a ser aplicados os dinheiros
públicos. Afirmou seguidamente que o senhor vereador Victor Ferraz também já fez
notar que os vereadores não permanentes nunca são convidados para nada, talvez pelo
facto da presença destes edis ser um pouco incomodativa. Referiu depois que desde a
primeira hora que os vereadores não permanentes se aperceberam que teria que existir
uma união entre todos os elementos da câmara municipal no combate à crise da Covid19, por forma a estarem presentes e ajudarem a comunidade. Lembrou ainda que esta
crise começou agora e que os vereadores não permanentes apresentaram uma proposta
de promoção turística nos mercados da Andaluzia e Extremadura espanhola, dado que a
crise aeroportuária é um facto, pelo que se deve procurar o turista que se desloca de
automóvel para a região do Algarve e nomeadamente para Albufeira. Lembrou
igualmente que esta proposta foi aprovada por unanimidade e que foi apresentada logo
na fase inicial da crise, o que demonstra bem a vontade dos vereadores não
permanentes de marcarem presença e de colaborarem desde o primeiro momento na
resolução dos problemas da população. Referiu ainda que numa segunda fase estes edis
verificaram que se devia ir mais além e se devia olhar para este problema de uma forma
mais presencial e constante, pelo que propuseram a criação da comissão de
acompanhamento da crise Covid-19, embora este órgão só tenha reunido uma única vez
em dois meses. Lembrou ainda que o único intuito dos vereadores não permanentes
nesta matéria é a de darem o seu contributo, a sua força e a sua disponibilidade para
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ajudar a comunidade, tendo em conta que representam uma fatia considerável da
população de Albufeira. Informou seguidamente que na reunião da comissão foram
discutidas várias propostas e que nessa reunião sugeriu a contratação de trabalhadores
para o município, uma forma de atenuar o crescente desemprego, proposta que aliás já
tinha sido apresentada pelos vereadores não permanentes logo no início da crise e
podia ser implementada já no começo da época balnear, embora o tempo vá passando e
esta proposta ainda não tenha sido implementada, talvez por ter sido apresentada pelos
vereadores não permanentes. Afirmou depois que o senhor presidente acabou a reunião
defendendo o combate à crise através do investimento público, através de contratos
internacionais, e também através da desburocratização das obras particulares no
município, o que permitiria acelerar os processos. Defendeu seguidamente que as coisas
não se fazem assim, uma vez que tem que existir um comportamento mais ativo e
concreto face às dificuldades que se avizinham. Propôs depois a criação de um fundo de
emergência rápido, à luz do que já foi feito noutros municípios. Referiu ainda que
nalguns municípios este fundo é aplicado a fundo perdido, ou seja, estão a ser apoiadas
microempresas a fundo perdido, tendo em conta também o número de postos de
trabalho de cada empresa. Explicou seguidamente que se pretende com este fundo
manter os postos de trabalho. Afirmou ainda que gostaria de poder dizer que a câmara
municipal está a combater para defender as populações, mas infelizmente parece que
este órgão está a trabalhar sozinho e por vezes de uma forma dúbia. Disse depois que
há dias a senhora ministra do Trabalho e Segurança Social esteve em Albufeira, tendo
os vereadores não permanentes sido convidados pelo Ministério do Trabalho para
estarem presentes numa visita ao Centro Infantil Quinta dos Pardais, tendo estes edis
tido a preocupação de conseguir cinco minutos com a senhora ministra para a alertar
sobre as dificuldades que Albufeira vai sentir nesta crise. Defendeu depois que esta
foi e é a obrigação dos vereadores não permanentes, independentemente do governante
que visitasse o concelho, embora esta obrigação pertencesse mais ao senhor presidente
da câmara municipal, que deveria ter promovido um briefing entre todos os membros do
executivo e a senhora ministra. Referiu também que ainda não existe a perceção real
do que vai ser a economia daqui a poucos dias, ou depois do verão. Disse seguidamente
que uma catástrofe se avizinha e que a câmara municipal tem um papel fundamental
nisto tudo, devendo procurar atacar este problema de forma profunda e não podendo
ficar de braços cruzados. Defendeu depois que as atitudes vêem-se no dia-a-dia e
admitiu que algumas coisas têm sido feitas, mas disse estar deveras preocupado com
toda esta situação. Perguntou seguidamente se iriam ser oferecidas máscaras a toda a
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população, ou se seriam oferecidas só aos comerciantes e às entidades. Referiu ainda
que os vereadores não permanentes reconhecem que têm sido feitos esforços, mas que
é necessário muito mais porque amanhã as dificuldades vão surgir. Disse seguidamente
que já existem pessoas a passar dificuldades e que quem está no dia-a-dia no terreno
sabe que já existem problemas, havendo pessoas no desemprego, pessoas que não
conseguem pagar a casa, pessoas que não conseguem obter alimentação para os filhos,
etc. Defendeu depois que tudo isto justifica uma outra atitude por parte da câmara
municipal e que vai lutar enquanto vereador para que os apoios se sintam efetivamente
no terreno. Lembrou também que pediu uma avaliação do tecido socioeconómico do
concelho, o que é fundamental porque toda a gente esteve dois meses em casa e assim
seria possível identificar problemas, bem como sugerir soluções, mas infelizmente julga
que esse trabalho não foi feito. Sugeriu ainda que fosse criado um gabinete de
informação à comunidade e ao sector empresarial, no âmbito da crise da Covid-19, dado
que este gabinete poderia dar mais informação sobre as medidas que estão a ser
implementadas. Perguntou depois se o senhor presidente já tinha pensado como seria
feito o acesso às praias e às concessões. Terminou questionando como se iria processar
a questão das licenças dos vendedores nas praias. -----------------------------------------O senhor presidente disse que iria fazer alguns comentários sobre as criticas
apresentadas, principalmente à sua pessoa, tendo também em conta o teor de um
comunicado publicado pelos senhores vereadores do Partido Socialista e cujo conteúdo
não pode deixar de repudiar, tendo em conta toda a sua ação em prol da causa pública.
Afirmou depois que sempre foi um defensor do erário público, uma vez que já
desempenhou vários cargos em várias instituições, pelo que não se sente incompetente,
nem “um não líder”. Afirmou depois ser amigo de toda a gente e não ter inimigos, pelo
menos que se assumam como tal. Referiu seguidamente que a saúde foi uma das
competências assumidas pelo município há relativamente pouco tempo, muito por causa
das condições em que se encontrava o Centro de Saúde de Albufeira. Lembrou depois
que esta competência foi inicialmente recusada, mas depois chegou-se à conclusão que
não justificava o município não ter essa competência, dado que teria que assegurar na
mesma a manutenção daquele equipamento, bem como da sua envolvente, razão pela qual
essa decisão foi revertida. Referiu depois que foi feita uma reunião com o senhor
presidente da ARS e até ao momento o município ainda não foi contactado por aquela
instituição. Disse seguidamente que o orçamento do próximo ano tem que começar a ser
preparado dentro de pouco tempo e a saúde será um dos pontos principais do mesmo.
Referiu também que o município já fez variadíssimas intervenções no centro de saúde
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no atual contexto de pandemia, quer em termos materiais, quer em termos humanos,
intervenções essas que em muito ultrapassaram as responsabilidades legais do
município. Lembrou seguidamente, a título de exemplo, que foi o município que
implementou o “covidário” e que adquiriu uma máquina para lavar a roupa dos
profissionais de saúde que iam regressar a casa. Disse depois que também foi o
município que interveio no sentido de reabilitar uma casa de banho e um espaço
adjacente para que os profissionais de saúde pudessem mudar de roupa. Lembrou ainda
que foi o município que proporcionou aos profissionais de saúde que não queriam ir a
casa um espaço para pernoitarem, o que aliás ainda se mantém. Afirmou seguidamente
que também foi o município que disponibilizou refeições aos profissionais de saúde,
especialmente o jantar. Referiu depois que não pediu qualquer notícia em que figurasse
o seu nome em vez do cargo que ocupa, pelo que está perfeitamente à vontade nesta
matéria. Concordou seguidamente que neste tipo de notícias deve ser sempre referido
o cargo que a pessoa ocupa. Defendeu depois que não colocou em causa qualquer
instituição na questão dos tablets, apenas tendo achado estranho a grande diferença
de números para os restantes agrupamentos escolares, o que não quer dizer que o
Agrupamento de Escolas de Ferreiras não venha a ser contemplado, dado que agora o
município irá fazer uma nova encomenda deste tipo de material. Afirmou seguidamente
que na próxima reunião da câmara municipal irá apresentar os elementos solicitados na
questão dos outdoors. Referiu ainda que está a preparar um despacho sobre o fundo de
emergência para apoiar empresas, à imagem do que tem sido feito noutros municípios,
questão que tem que ser bem preparada em termos jurídicos. Disse depois também ter
registado a questão suscitada relativamente aos protocolos. Informou seguidamente
que a APAL está a fazer a promoção turística do concelho, quer entre fronteiras, quer
na vizinha Espanha. Afirmou depois que no dia seguinte iria começar um conjunto de
formações online no âmbito da reentrada da restauração e bebidas, da prestação de
serviços e da animação turística, formação que seria ministrada pela AHRESP e pelo
Serviço Municipal de Proteção Civil, entre outras entidades. Disse ainda que a questão
da Freguesia de Ferreiras está a ser tratada. Afirmou depois que ultimamente tem
visto um contentor com detritos de obras na antiga fábrica da Faceal, bem como umas
paletes com tijolos. Informou seguidamente que no dia vinte e nove de maio corrente
vai ser feita uma assembleia geral e que solicitou uma reunião com os membros da
direção para saber o que tem estado a ser feito e o que vai ainda ser feito em termos
de plano. Disse depois que a APA e o Turismo de Portugal aprovaram um manual para as
praias, documento que está a ser estudado e que será a base da atuação do município
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neste âmbito. Informou ainda que teve oportunidade de manifestar à senhora ministra
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a grande preocupação com a situação
que se está a criar em termos económicos e que vai ter repercussões gravíssimas em
termos sociais. -------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que faltou esclarecer se as competências na
área da saúde vão ser delegadas e também a questão dos concursos dos dirigentes. ----O senhor presidente disse que antes da delegação de competências o pelouro da saúde
já tinha sido delegado na senhora vice-presidente, havendo agora que elencar todas as
novas competências que irão passar para o município, o que ainda não foi feito. ----------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a delegação de competências iria
avançar. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que ainda se aguarda uma
tomada de posição da ARS sobre esta matéria. --------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como estava a situação dos concursos dos
dirigentes. ------------------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que estes concursos estavam a ser preparados quando
aconteceu o estado de emergência, pelo que o processo será retomado nos próximos
dias. Informou depois que já tem uma reunião agendada com a Divisão de Recursos
Humanos para breve, pelo que julga que em breve estes concursos serão abertos.-------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o executivo permanente deve mudar um
pouco de atitude face a estas situações, nomeadamente o senhor presidente, devendo
ser procurado o estabelecimento de concertações com toda a comunidade, quer seja
política, quer ela social, por forma a que a câmara municipal tenha as melhores soluções
na mão para enfrentar toda esta crise. Afirmou depois que não fala em nome de
qualquer força partidária, tratando-se apenas da opinião de uma pessoa preocupada
com Albufeira. Disse seguidamente que os vereadores não permanentes tinham o seu
programa eleitoral, mas neste momento estão aqui unidos nessa concertação e nesse
trabalho. Alertou ainda para o facto de os vereadores não permanentes solicitarem
muita documentação que nunca lhes é entregue, situação que aliás está devidamente
registada em ata. Referiu ainda que os vereadores não permanentes estão a falar a
verdade, não estão a mentir, e lembrou que há mais de um ano ficou combinado entre
todos os elementos da câmara municipal a realização de uma auditoria externa que
ainda não foi feita. Afirmou seguidamente que o presente mandato tem sido feito
destas pequenas coisas, ou seja, coisas prometidas e não cumpridas, coisas
estabelecidas e não entregues. Disse depois que também gosta de passear, mas que há
19 de maio de 2020

compromissos que têm que ser cumpridos e aos quais não se podem voltar as costas.
Referiu também que neste caso este comportamento é letal, dado que se está a falar
de uma questão de uma gravidade enorme. Afirmou seguidamente que alguém será
apontado e que não deseja que qualquer membro do executivo possa vir a ser
responsabilizado, pelo que a câmara municipal deve fazer tudo ao seu alcance para
acudir à comunidade. Terminou dizendo que essa é a primeira preocupação de todos os
vereadores não permanentes, pelo que é necessário saber a dimensão da presente crise
e estar à altura dos desígnios da mesma, porque caso contrário as coisas vão correr
muito mal. -------------------------------------------------------------------------------------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 3, 17 E 31 DE MARÇO E 7 DE ABRIL DE 2020 =
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia três
de março 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 o senhor presidente, a senhora vicepresidente, os senhores vereadores Ricardo Clemente, Rogério Neto, e as
senhoras vereadoras Sara Serra e Cláudia Guedelha. -----------------------------------Não participou na votação o senhor Victor Ferraz pelo facto de não ter
participado na reunião em causa. ----------------------------------------------------------Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia
dezassete de março 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. ----------------------------------Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia trinta
e um de março 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. ----------------------------------Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia sete
de abril 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 =
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Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário
da Tesouraria do dia dezoito de maio de dois mil e vinte, eram das quantias de: ---------Operações Orçamentais – sessenta e nove milhões, duzentos e quarenta e seis mil,
setecentos e oitenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos. ---------------------------Operações não Orçamentais – um milhão, setecentos e setenta e seis mil, cento e
quinze euros e setenta 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 20/2020, de um de maio, que altera as medidas excecionais e
temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; ----------------------------------- Da Portaria n.º 107/2020, de quatro de maio, que procede à primeira alteração à
Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que estabelece um conjunto de medidas
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, no
âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2,
«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º
4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente; ----- Da Portaria n.º 107-A/2020, de quatro de maio, que estabelece a lotação
máxima no transporte em táxi e no transporte em veículo descaracterizado a partir de
plataforma eletrónica, no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia COVID-19; ------------------------------------------------------------------------- Da Declaração de Retificação n.º 18-B/2020, de cinco de maio, que retifica o
Decreto-Lei n.º 19-B/2020, de 30 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros,
que altera o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional,
publicado no Diário da República, 1.ª série, 3.º suplemento, n.º 85, de 30 de abril de
2020; ----------------------------------------------------------------------------------------- Da Declaração de Retificação n.º 18-C/2020, de cinco de maio, que retifica o
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, que
altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de 2020; ------------- Do Decreto-Lei n.º 20-A/2020, de seis de maio, que estabelece um regime
excecional e temporário de aquisição de espaço para publicidade institucional aos
órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; ------------- Da Lei n.º 11/2020, de sete de maio, que estabelece um regime excecional e
transitório para a celebração de acordos de regularização de dívida no âmbito do setor
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da água e do saneamento de águas residuais; ----------------------------------------------- Da Lei n.º 12/2020, de sete de maio, que promove e garante a capacidade de
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19,
procedendo à primeira alteração às Leis n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10
de abril; --------------------------------------------------------------------------------------- Da Lei n.º 13/2020, de sete de maio, que estabelece medidas fiscais, alarga o
limite para a concessão de garantias, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e
procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado
para 2020; ------------------------------------------------------------------------------------ Do Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de sete de maio, que estabelece medidas
excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;------------ Da Lei n.º 14/2020, de 9 de maio, que procede à terceira alteração à Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID19; --------------------------------------------------------------------------------------------- Da Resolução da Assembleia da República n.º 24/2020, de onze de maio, que
recomenda ao Governo medidas de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor
da vigilância e limpeza; ----------------------------------------------------------------------- Da Declaração de Retificação n.º 19/2020, de doze de maio, que retifica a
Portaria n.º 100/2020, de 22 de abril, da Justiça, que procede à primeira alteração à
Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, e à terceira alteração à Portaria n.º 380/2017,
de 19 de dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 79, de 22 de abril de
2020; ----------------------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 20-D/2020, de doze de maio, que estabelece medidas
excecionais e temporárias para o equipamento de espaços de atendimento presencial
sob gestão dos municípios e das freguesias; ------------------------------------------------ Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020, de treze de maio, que
prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas
fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;---------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 20-G/2020, de catorze de maio, que estabelece um sistema
de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no contexto da
doença COVID-19; --------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de catorze de maio, que estabelece medidas
excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e formativas, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19; --------------------------------------------------19 de maio de 2020
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 Da Declaração de Retificação n.º 20/2020, de quinze de maio, que retifica a Lei
n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID19»; ------------------------------------------------------------------------------------------- Do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2020, de dezoito de maio:
«O conceito de organismo de utilidade pública, constante da parte final da actual
redacção da alínea d) do n.º 1 do artigo 386.º do Código Penal, não abarca as
instituições particulares de solidariedade social, cujo estatuto consta hoje do DecretoLei n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro, alterado pela Lei n.º 76/2015, de 28 de
Julho.»; --------------------------------------------------------------------------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de dezassete de maio, que
prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS,
DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES
DE PAGAMENTOS =
A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de
competências próprias ou delegadas, e pelos vereadores, no uso de competências
delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram apresentadas e que
ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e
efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES =
O senhor presidente disse que em princípio a primeira pedra do Lar dos Olhos de Água
vai ser colocada no dia vinte e nove de maio corrente. -------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou como vai ser feita a distribuição de
máscaras pela população. --------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que no dia anterior se iniciou a distribuição pelos
comerciantes de um kit com dez máscaras, luvas, autocolantes para colocar no chão a
fim de assegurar a distância de segurança, manual de procedimentos sanitários, uma
viseira e um litro de álcool gel. Afirmou depois que as máscaras têm estado a ser
distribuídas nos mercados e nos supermercados, estando também a ser estudada a
hipótese de distribuir máscaras dentro do Boletim Municipal, por forma a chegar a
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casa das pessoas. -----------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que em Silves as máscaras foram enviadas
pelo correio, tendo assim chegado a casa de todas as pessoas. ----------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que na última reunião o senhor presidente
referiu que as máscaras seriam distribuídas via CTT. Afirmou depois que em Monchique
não existem casos de Covid-19 e o município enviou três máscaras laváveis para toda a
população pelo correio. Mencionou depois que se cria uma discrepância com os
comerciantes que ainda estão fechados quando se distribuem máscaras pelos
comerciantes da baixa, a menos que se crie um gabinete na autarquia onde todos os
comerciantes possam vir levantar máscaras, desde que provem ser efetivamente
comerciantes. Lembrou ainda que uma caixa com cinquenta máscaras está a custar
trinta euros, o que é muito dinheiro para a maior parte das famílias neste momento.
Afirmou seguidamente que a população de Albufeira está muito envelhecida e muita
dela nem sequer consegue sair de casa ou tem alguém que lhe preste auxílio, razão pela
qual seria bom que o município enviasse máscaras laváveis para casa das pessoas.
Referiu ainda que distribuir três máscaras descartáveis por pessoa à porta dos
mercados e dos supermercados não serve de nada, dado que a reutilização deste tipo
de máscaras é desaconselhada pela DGS, para além do facto de que nem todas as
pessoas se deslocam aos mercados e aos supermercados. Defendeu depois que esta
parece mais uma manobra eleitoralista própria de uma campanha eleitoral, uma vez que
as máscaras são distribuídas em locais onde há uma grande acumulação de pessoas,
passando assim a ideia que está a ser desenvolvido um trabalho extraordinário.
Lembrou depois que os vereadores não permanentes têm mantido uma posição de apoio
e de concertação com o executivo permanente, até porque sempre defenderam que
seria mais fácil vencer esta pandemia se os membros da câmara estivessem unidos.
Lembrou seguidamente que ainda ninguém se pode vangloriar do que quer que seja, até
porque Albufeira tem tido o valor de infetados mais elevado de todo o Algarve. Disse
depois que municípios como Monchique têm mais razões para se vangloriarem, uma vez
que não têm infetados e têm outdoors com as medidas preventivas que devem ser
adotadas no atual contexto de pandemia, tais como o distanciamento social, em vez de
terem outdoors com os membros do executivo. Referiu ainda que em Monchique estão
pessoas a dar máscaras à porta da junta de freguesia, dos supermercados e de outros
locais. Recordou seguidamente que este assunto faz lembrar a discussão que houve na
assembleia municipal em que foi dito que não se deviam distribuir tampões e pensos
higiénicos nas escolas porque se criava um mau hábito. Defendeu depois que as
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máscaras podem e devem ser distribuídas pela população, uma vez que o município deve
trabalhar para o bem-estar e para a segurança da população. Referiu ainda que já se
percebeu que as luvas são ineficazes e que as máscaras são o único meio eficaz de
prevenir a propagação da Covid-19. Reiterou seguidamente que os comerciantes da
baixa que só vão reabrir dia um de junho próximo não receberam o kit que foi
distribuído. Reafirmou também que a distribuição de máscaras nos mercados deixa de
fora grande parte da população e que o senhor presidente tinha prometido que a
distribuição destes equipamentos seria feita pelo correio. Disse depois que foi esta a
informação que deu a muitas pessoas que perguntaram como seria feita a distribuição
das máscaras e que não se pode brincar com as pessoas. Reafirmou ainda que entregar
este tipo de material nos mercados parece a campanha eleitoral. Perguntou
seguidamente se alguém se preocupou em distribuir máscaras em Paderne ou na rua
Nova, onde a população está bastante envelhecida. Lembrou ainda que esta população é
a que mais necessita destes meios de proteção, contrariamente às pessoas que vão ao
mercado e que muito possivelmente têm uma maior facilidade/capacidade para comprar
estes equipamentos. Terminou dizendo que esta situação a deixa indignada. -------------O senhor presidente disse que os outdoors não têm a fotografia dos membros do
executivo, contendo antes indicações de como prevenir a propagação do vírus. Afirmou
depois que ninguém anda a fazer campanha eleitoral, tratando-se apenas de um aspeto
simbólico de sensibilização para o uso da máscara e de outros meios. Disse
seguidamente que muitas pessoas chegavam ao mercado sem máscara e depois sentiamse na obrigação de a usar. Referiu também que esta distribuição não pretende dotar as
pessoas de máscaras para um longo período de tempo. Concordou ainda que os preços
das máscaras deviam ser mais baixos e disse que chegou a ser noticiada a
disponibilidade de dois grandes grupos retalhistas para vender máscaras e álcool gel a
preço simbólicos, até porque o IVA foi reduzido. Defendeu seguidamente que também
deveria ser possível comprar máscaras descartáveis à unidade, em vez que se terem
que adquirir embalagens com cinquenta unidades. Disse depois que também serão
distribuídas máscaras aos comerciantes de Paderne, da Guia e de outras freguesias. ---A senhora vereadora Sara Serra disse que no mesmo dia em que o senhor presidente
estava a distribuir máscaras à porta do mercado as pessoas acotovelavam-se dentro do
mercado. Perguntou depois se o mercado é da competência do município.-----------------O senhor presidente respondeu afirmativamente. -----------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que então não entende o que estava a fazer a
Polícia Municipal à porta do mercado quando devia estar lá dentro a fiscalizar estas
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situações em conjunto com os fiscais do município. Afirmou depois que deu a sua vez a
um idoso que estava atrás de si porque as pessoas se estavam a acotovelar junto das
bancas. Referiu ainda que o pessoal que trabalha no mercado não está a usar máscara,
nomeadamente os vendedores, pelo que sugeriu que o executivo permanente fosse
dentro do mercado verificar esta situação, em vez de distribuir máscaras à porta.
Disse depois que chamou a atenção da senhora vereadora Cláudia Guedelha para esta
situação e a senhora vereadora explicou que a Polícia Municipal estava a organizar as
pessoas à porta. Defendeu seguidamente que a Polícia Municipal deveria estar dentro
do mercado a ver o que se estava a passar. Referiu também que nunca mais voltou ao
mercado desde que esta situação se verificou. ---------------------------------------------O senhor presidente agradeceu a informação e explicou que esta situação deveria ter
sido verificada pelos trabalhadores do município afetos ao mercado municipal. ----------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta forma de propaganda leva a estas
discussões, situação desnecessária. Afirmou seguidamente que o senhor presidente
também tem alguma responsabilidade neste tipo de situações, uma vez que se faz
acompanhar do fotógrafo do município nestas ações. Disse ainda que o senhor
presidente deveria convidar todos os membros da câmara municipal e todos os partidos
para este tipo de ações. Terminou solicitando ao senhor presidente para ter algum
decoro neste sentido. ------------------------------------------------------------------------= APOIOS – CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA – ARS ALGARVE
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e oito de abril último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------”Pelo Centro de Saúde de Albufeira – ARS Algarve foi, solicitado a disponibilidade de
cedência de produtos em falta naquele serviço. --------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, com que 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
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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 AHSA – ao Centro de Saúde de Albufeira – ARS Algarve, de acordo
com o quadro anexo: ---------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

300 unidades

Máscaras FFP2

100 unidades

Garrafão 5 litros de Solução alcoólica

2 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 – CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA, CENTRO
PAROQUIAL DE PADERNE 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 nove de abril último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------Casa de Repouso Nossa Senhora da Guia: ---------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

200 unidades

Máscaras FFP2

100 unidades

Toucas

100 unidades

Garrafão 5 litros Solução alcoólica

1 unidade

Centro Paroquial de Paderne: ----------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

200 unidades

Garrafão 5 litros Solução alcoólica

2 unidades

SUB ALBUFEIRA - CHUA: -------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

300 unidades

Máscaras KN95

100 unidades

Cobres Botas

20 unidades

Garrafão 5 litros Solução alcoólica

2 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.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALBUFEIRA E
OLHOS DE ÁGUA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
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despacho proferido pelo senhor presidente em trinta de abril último do seguinte teor: -”Pela Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água 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 de Albufeira e Olhos de Água 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 AHSA – à Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, de
acordo com o quadro anexo: --------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Viseira de Proteção em EVA/PT

10 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 – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA
LEAL E G.N.R. – DESTACAMENTO DE TRÂNSITO DE ALBUFEIRA
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em dois de maio corrente do seguinte teor: “Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
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de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------Cruz Vermelha Portuguesa: ------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Batas

40 unidades

Máscaras KN95

200 unidades

Fatos de proteção

40 unidades

Cobre botas

20 unidades

Garrafão 5 litros de solução alcoólica

2 unidades

Fundação António Silva Leal: ----------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

300 unidades

Batas

30 unidades

Cobre Botas

20 unidades

Garrafões 5 litros de Solução Alcoólica

2 unidades

GNR- Destacamento de Trânsito de Albufeira: --------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

300 unidades

Máscaras FFP2

100 unidades

Garrafão 20 litros de solução alcoólica

1 unidade

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. --------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020
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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 – SUB ALBUFEIRA – CHUA E CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em quatro de maio corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------SUB ALBUFEIRA – CHUA: ------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

400 unidades

Batas

30 unidades

Cobre botas

60 unidades

Garrafões 5 litros de Solução Alcoólica

2 unidades

Centro Paroquial de Paderne: ----------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras Cirúrgicas
Óculos incolores

QUANTIDADE
200 unidades
12 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
19 de maio de 2020

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 – ARS ALGARVE – CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA E
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em cinco de maio 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

Máscaras Cirúrgicas

300 unidades

Máscaras KN95

100 unidades

Batas

40 unidades

Fato de proteção

10 unidades

Agrupamento de Escolas Albufeira Poente: -------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras Cirúrgicas

QUANTIDADE
2000 unidades

Garrafão 20 litros Solução alcoólica

2 unidades

Garrafão 5 litros Solução alcoólica

2 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
19 de maio de 2020
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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 dos presentes, ratificar o despacho do senhor
presidente. -----------------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em sete de maio corrente do seguinte teor:“Pelo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 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 o Agrupamento de Escolas de Albufeira se depara; --------------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19; ---19 de maio de 2020

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------ A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, ao Agrupamento de Escolas de Albufeira, de acordo com o quadro
anexo: -------------------------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

1000 unidades

Luvas descartáveis de nitrilo

3 caixas c/ 100 unidades cada

Garrafas para enchimento 1 litro

3 unidades

Garrafão 20 litros de solução alcoólica

1 unidades

Tapetes de rato (intervenção ergonómica com

30 unidades

visor/computador)

 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 do senhor
presidente. -----------------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz,
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ---------------------------------= APOIOS – VÁRIAS ENTIDADES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
FERREIRAS, JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS, JUNTA DE FREGUESIA
DA GUIA, G.N.R. – DESTACAMENTO TERRITORIAL DE ALBUFEIRA
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em oito de maio corrente do seguinte teor: “Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------19 de maio de 2020
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Agrupamento de Escolas de Ferreiras: -----------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

500 unidades

Garrafão 20 litros de solução alcoólica

1. unidades

Junta de Freguesia de Ferreiras: -----------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

100 unidades

Garrafão 20 litros de solução alcoólica

1. unidades

Viseiras

10. unidades

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

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

1000 unidades

Garrafão 20 litros de solução alcoólica

1. unidades

G.N.R. – Destacamento Territorial de Albufeira: -------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras Cirúrgicas
Luvas descartáveis de nitrilo

QUANTIDADE
500 unidades
2. caixas c/ 100 unidades cada

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: --------------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

 A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, de acordo com os quadros supra citados. -------------------------------- E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho 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 – G.N.R. - ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em cinco de maio corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. No âmbito da Comunicação de risco é objetivo adequar as suas práticas de
informação sobre o risco a públicos-alvo específicos, nomeadamente à população
surda-muda. -------------------------------------------------------------------------------2. A Estratégia LOCAL para uma Proteção Civil Preventiva define objetivos
estratégicos, alinhados tanto com a estratégia nacional assim como com as
prioridades do Quadro de Sendai, designadamente: Fortalecer a governança na
gestão de riscos, Melhorar o conhecimento sobre os riscos. ---------------------------3. Estabelecer estratégias para redução de riscos. ---------------------------------------4. Melhorar a preparação face à ocorrência de riscos. ------------------------------------5. Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. --------------------------------------6. É importante implementar medidas agregadoras e inclusivas, especialmente
direcionadas para grupos de populações mais vulneráveis, envolvendo os cidadãos,
estimulando a participação das populações e a ideia de que a proteção e a segurança
são uma responsabilidade de todos. ------------------------------------------------------7. Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil. ---------------------------------------------------------------------------------8. Estão 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 1 tablet e de 1 router com acesso à internet à GNR-Albufeira; --------19 de maio de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

 Assim, como o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da
legislação invocada, para a próxima Reunião de Câmara.” -------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
propuseram a entrega de duas viaturas elétricas à GNR, proposta que mais tarde
viria a ser apresentada pelo senhor presidente. Explicou depois que ainda nada foi
feito neste sentido, pelo que perguntou se este apoio ainda estava a ser
equacionado. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que está a ser preparado o despacho, tendo também
proposto a atribuição de duas motos ao Posto da GNR de Paderne, a fim de
ajudarem a fiscalizar a zona rural. Afirmou depois que os carros chegaram há
poucos dias e que o processo está a ser preparado. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – COMUNIDADE NEPALESA – NRNA E CASA – CENTRO DE APOIO
AO SEM ABRIGO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em seis de maio corrente do seguinte teor: “Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de produtos em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------------Comunidade Nepalesa – NRNA: --------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas
Luvas descartáveis de nitrilo

400 unidades
4 caixas c/ 100 unidades cada

Garrafão 20 litros de solução alcoólica

1 unidades

CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo: ---------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Luvas descartáveis de nitrilo
Batas
Garrafão 5 litros de álcool gel

QUANTIDADE
3 caixas c/ 100 unidades cada
30 unidades
1 unidades

Toucas

100 unidades

Máscaras Cirúrgicas

200 unidades

Máscaras KN95

50 unidades

Garrafão 5 litros de solução alcoólica

2 unidades

Garrafão 30 litros Mil 48

1 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; ---------------------------------19 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, 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 - LAR DE REPOUSO DA GUIA,
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE ALBUFEIRA, CENTRO PAROQUIAL
DE PADERNE, CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE (HOSPITAL DE FARO), CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE (ALBUFEIRA) – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em onze de maio corrente do seguinte teor:
“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de batas em TNT em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------ENTIDADES

QUANTIDADE

Lar Casa de Repouso da Guia

20

Administração Regional de Saúde Albufeira

35

Centro Paroquial de Paderne

55

Cruz Vermelha Portuguesa

150

Centro Hospitalar Universidade do Algarve

30

(Hospital de Faro)
Centro Hospitalar Universidade do Algarve
(Albufeira)
19 de maio de 2020

66

__________________________
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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 batas em TNT indispensáveis para a prevenção da propagação de
contágio do COVID-19, de acordo com o quadro supra citado. ------------------------- 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 - PROFISSIONAIS DE SAÚDE, FORÇAS DE SEGURANÇA, SOCORRO
E PROTEÇÃO CIVIL A EXERCER A SUA PROFISSÃO NO CONCELHO DE
ALBUFEIRA - AQUISIÇÃO DE ALOJAMENTO HOTELEIRO – EMPRESA
SUMMERSEA, PROMOÇÃO TURÍSTICA, LIMITADA – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em cinco de maio corrente do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. 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; ------------------------------------------------2. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
19 de maio de 2020

de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------3. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---4. A necessidade de acolher pessoal da linha da frente na luta contra a Covid-19,
nomeadamente profissionais de saúde, forças de segurança, socorro e Proteção
Civil, que no final de um longo dia de trabalho podem assim descansar em segurança,
sem colocar em eventual risco de contágio as suas respetivas famílias; ---------------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 aquisição de serviços de alojamento hoteleiro á Empresa Summersea, Promoção
Turística, Lda., para profissionais de saúde, forças de segurança, socorro e
Proteção Civil, a exercer a sua profissão no concelho de Albufeira, até ao limite de
125.000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros), mais IVA, à taxa legal em vigor,
calculado de acordo com os preços de mercado. Tendo em conta a urgência
imperiosa determinada pela situação de calamidade pública ocasionada pela COVID19, prevê-se que a verba seja totalmente gasta no decorrer do ano 2020, na medida
do estritamente necessário. -------------------------------------------------------------- E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que a crise pandémica afetou todo o sector
hoteleiro da cidade, pelo que perguntou se não teria sido possível dividir o valor
em causa por mais estabelecimentos hoteleiros para ajudar a minimizar o impacto
da crise. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que contactou vários grupos hoteleiros, mas os preços
apresentados foram na ordem do dobro do que depois se conseguiu. Explicou
depois que existem quartos disponíveis no Hotel Real Belavista e no Hotel da
Aldeia, sendo que nesta última unidade estão alojados alguns infetados. Afirmou
seguidamente que se está a falar de cerca de doze dormidas por noite a preços
bastante convidativos. ----------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou durante quanto tempo este apoio seria
19 de maio de 2020
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necessário. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que dentro de pouco tempo este apoio terminaria. -------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual o valor de cada dormida. ----------O senhor presidente respondeu que o valor é de vinte e oito euros por noite, por
pessoa, enquanto as outras hipóteses tinham valores que rondavam os cinquenta
euros.-----------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou quantos infetados havia no município no
momento. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que deviam ser cerca de vinte as pessoas infetadas.
Referiu depois que o Município de Loulé tem muitos mais casos do que o de
Albufeira, embora nos números da DGS não seja assim. Explicou ainda que se está
a basear nos números que são dados diariamente pela ARS e que referem Loulé
com oitenta e nove infetados, enquanto Albufeira tem setenta e quatro. Referiu
também que em Albufeira há muitos casos recuperados. Explicou seguidamente que
não se pode comparar a realidade de Monchique à de Albufeira, embora Monchique
tenha tido um caso de infeção. Disse depois que se trata de um concelho que não
atrai muitas pessoas de fora, assim como Aljezur, Vila do Bispo e Alcoutim,
municípios sem qualquer infetado. Referiu ainda que a maior parte dos infetados
de Albufeira foram trazidos de Espanha, de França, do Brasil, etc. Lembrou ainda
que o primeiro infetado em Albufeira foi um cidadão do Canadá. ---------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que daqui para a frente a situação
tende a piorar porque a economia vai abrir, razão pela qual devem estar sempre
presentes os cuidados a ter, a vigilância, etc. Defendeu depois que todos devem
ter a noção de que ainda é necessário ter cuidado, dado que só foram vencidas
algumas batalhas de uma guerra maior que ainda se está a travar. ------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------Antes da discussão dos cinco assuntos a seguir descritos, o senhor presidente,
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da
Misericórdia de Albufeira e 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 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
19 de maio de 2020

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 oito de abril último, do seguinte teor: -----------------------------“Pela Santa Casa da Misericórdia 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 Santa Casa da Misericórdia de Albufeira se depara; -----------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, de acordo com o quadro anexo: -DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

200 unidades

Máscaras FFP2

100 unidades

Fatos de proteção
Toucas
Garrafão 5 litros de Solução Alcoólica

40 unidades
100 unidades
2unidades

 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. -----------------------------------------------19 de maio de 2020
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= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em cinco de maio corrente, do seguinte teor: ---------------------------------“Pela Santa Casa da Misericórdia 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 Santa Casa da Misericórdia de Albufeira se depara; -----------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino: ----------------------------------------------------------------------------------- A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, de acordo com o quadro
anexo: -------------------------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

300 unidades

Máscaras KN95

100 unidades

Máscaras FFP3

100 unidades

Viseiras

40 unidades

Batas

40 unidades

Fatos de proteção

30 unidades

Cobre botas

40 unidades

Toucas
Garrafão 5 litros de solução alcoólica

100 unidades
1 unidades
19 de maio de 2020

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora
vice-presidente. -----------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em dois de maio corrente do seguinte teor: -----------------------------------“Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira foi, solicitado a
disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço. ------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, com que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Albufeira se depara; ----------------------------------------------------------------------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------ A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, de
acordo com o quadro anexo: --------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

__________________________
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DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

200 unidades

Máscaras FFP2

25 unidades

Batas

30 unidades

Fatos de proteção

30 unidades

Cobre botas

30 unidades

Toucas

30 unidades

Cógulas de proteção

30 unidades

Luvas descartáveis de nitrilo

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 dos presentes, ratificar o despacho da senhora
vice-presidente. -----------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em cinco de maio corrente do seguinte teor: ----------------------------------“A

ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA

DOS

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS

DE

ALBUFEIRA solicitou apoio financeiro com carácter de urgência e excepcional à
CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA de forma a poder manter a resposta do
funcionamento do Sistema Operacional do Corpo de Bombeiros de Albufeira para a
protecção e socorro de pessoas, património e ambiente no Concelho de Albufeira. ------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou
à realização de eventos de interesse para o Município bem como à informação e
defesa dos direitos dos cidadãos”; assim como “colaborar no apoio a programas e
projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração
central”, de acordo com o previsto no art.º 33.º n.º 1, respetivamente, alíneas o) e r)
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------2. Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados,
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
19 de maio de 2020

75/2013 de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------3. Nos termos do art.º 2.º, da Lei n.º 32/2007, de 13 de Agosto, as Associações
Humanitárias de Bombeiros (AHB) são pessoas coletivas sem fins lucrativos que têm
como escopo principal a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro de
feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em
atividade, para o efeito, um Corpo de Bombeiros (CB); ---------------------------------4. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Albufeira (AHBVA) detém e
mantêm em atividade o Corpo de Bombeiros de Albufeira (CBA) que se constitui
como uma unidade operacional, oficialmente homologada e tecnicamente organizada,
preparada e equipada para o cabal exercício das missões atribuídas pelo art.º 3.º, do
decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo
decreto-lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, tendo como área de atuação principal
o espaço geográfico correspondente ao concelho de Albufeira, pelo qual é
responsável pela intervenção operacional no âmbito da proteção e socorro; -----------5. Na respetiva área de atuação, de acordo com o Despacho n.º 20915/2008, de 11 de
agosto do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os corpos de
bombeiros asseguram a atividade operacional através de uma força mínima de
intervenção operacional (FMIO), em regime de prevenção e alerta permanente no
quartel, constituída e organizada em função da natureza e nível de riscos a prevenir,
dispondo do número de unidades necessárias ao cumprimento das respetivas
missões; -----------------------------------------------------------------------------------6. Em virtude dos elevados custos suportados por força dos procedimentos inerentes
ao combate do Covid-19, assim como à forte quebra de receita nos últimos meses,
provocada também por esta pandemia, ficou esta associação sem os meios
financeiros disponíveis para colmatar os custos com a aquisição de produtos e
equipamentos necessários; ---------------------------------------------------------------7. O apoio da Câmara Municipal a esta associação é essencial para manter o seu
funcionamento; ----------------------------------------------------------------------------8. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------9. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido
diploma para que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja
sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte. ---------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------ Apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros de Albufeira, através da atribuição
19 de maio de 2020
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de uma comparticipação financeira no montante de 100.000,00 € (cem mil euros), a
fim de permitir a manutenção da resposta operacional do Corpo de Bombeiros, sendo
que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redacção em
vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código; -------------------------- Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora
vice-presidente. -----------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em onze de maio corrente do seguinte teor: ----------------------------------“Pelas entidades abaixo descriminadas, foram, solicitados a disponibilidade de cedência
de batas em TNT em falta naqueles serviços, nomeadamente: ----------------------------ENTIDADES
Associação Humanitária dos Bombeiros

QUANTIDADE
30

Voluntários de Albufeira
Santa Casa da Misericórdia de Albufeira

30

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
19 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 cedência de batas em TNT indispensáveis para a prevenção da propagação de
contágio do COVID-19, de acordo com o quadro supra citado. ------------------------- 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. -----------------------------------------------------------------= APOIOS – SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICO DE ALBUFEIRA – CHUA
– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pelo Serviço de Urgência Básico de Albufeira (CHUA) foi, através da comunicação
anexa à presente, solicitado apoio para aquisição de laringoscópio de vídeo câmara,
ferramenta recomendada pela DGS, para entubação de doentes no atual contexto de
Covid-19. --------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de Covid-19 exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter
urgente;---------------------------------------------------------------------------------------2. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam socorro às
populações, dotando-os de meios que lhes permitam salvar vidas; -------------------------3. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das
doenças; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPONHO: ------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a aquisição de um
vídeolaringoscópio ao abrigo de procedimento por Ajuste Direto, no valor de 1.980,00
euros acrescido de IVA, e ceder o referido equipamento ao Serviço de Urgência Básico
19 de maio de 2020
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de Albufeira - CHUA.” -----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – CONFERÊNCIA DE SÃO JOSÉ DE FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Sociedade de S. Vicente de Paulo - Portugal - Conferência de S. José de Ferreiras
é uma organização católica com sede no concelho de Albufeira, que presta apoio na
freguesia de Ferreiras; ------------------------------------------------------------------2. A Conferência de S. José de Ferreiras é um movimento que visa realizar iniciativas
destinadas a aliviar o sofrimento próximo, em particular do social e economicamente
mais desfavorecido, mediante o trabalho coordenado dos seus membros; -------------3. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso
específico Albufeira a qualquer momento pode deparar-se com situações de
extrema gravidade; -----------------------------------------------------------------------4. O número de pedidos de apoio alimentar tem aumentado exponencialmente devido à
pandemia COVID-19; ---------------------------------------------------------------------5. Devido às restrições impostas pelo Estado de Emergência, a Conferência de S. José
de Ferreiras não tem conseguido obter doações de alimentos para efetuar os
cabazes mensais;--------------------------------------------------------------------------6. Se torna fundamental prestar apoio às associações locais que prestam apoio aos
munícipes que se encontram em situação vulnerável; ------------------------------------7. O Município pretende apoiar esta Associação, de forma agilizar os apoios
emergentes; -------------------------------------------------------------------------------8. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam
para o apoio emergente às famílias que mais necessitam, como é o caso; -------------------------------------------------------- Proponho: ------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Conferência de S. José de
Ferreiras através da atribuição de uma comparticipação financeira, no valor de 10.000€
(dez mil euros), sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ---Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------19 de maio de 2020

= APOIOS – IPSS ASSOCIAÇÃO SERVIÇO E SOCORRO VOLUNTÁRIO DE SÃO
JORGE – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“A IPSS Associação Serviço e Socorro Voluntário de São Jorge, através de
documentação anexa solicita a oferta de publicações e material didático, bem como
livros usados que já não tenham utilidade para a Autarquia, para integrar a Missão
Humanitária Guiné Bissau 2020, cujo objetivo é entregar livros, material didático,
medicamentos, computadores e outros àquele país africano, durante o ano 2020 ou
2021, devido à situação de emergência causada pela crise da COVID-19. -----------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------a) A Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural informou da
disponibilidade dos livros e CD´S referidos em folha anexa, de autores diversos,
provenientes de doações, os quais já não têm interesse para o espólio da Biblioteca
Municipal Lídia Jorge, por existirem em duplicado; -------------------------------------b) que os mesmos livros e CD´S contribuirão para enriquecer culturalmente o
necessitado povo da Guiné Bissau, com especial ênfase para as crianças; -------------c) que os livros assumem um papel pedagógico que, cumulativamente, promovem o
concelho de Albufeira;--------------------------------------------------------------------d) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere
competência à Câmara Municipal para deliberar sobre as formas de apoio a
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução
de obras ou à realização de eventos de interesse para o município; --------------------e) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. -------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere ofertar as publicações, livros e CD´S
descritos em folha anexa, de autores diversos, provenientes de doações existentes na
Biblioteca Municipal Lídia Jorge, à IPSS Associação Serviço e Socorro Voluntário de
São Jorge, para integrar a Missão Humanitária Guiné Bissau 2020, a realizar durante o
ano 2020 ou 2021.” ---------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do anexo nela referido, documento que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONSELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES – AGRUPAMENTO DE
19 de maio de 2020
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ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1) Consta do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº. 137/2012, “o regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”; 2) Nos termos do disposto no artº. 10º. nº. 1 daquele diploma legal, “a administração e
gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos
próprios (…); sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo preceito legal “são órgãos
de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas os seguintes: conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho
administrativo”; ------------------------------------------------------------------------------3) A composição e as competências daquele conselho geral encontram-se previstas nos
artigos 12º. e 13º. daquele mesmo diploma legal; -------------------------------------------4) De acordo com o número 3 do artigo 14º. do referenciado Decreto-Lei nº. 75/2008,
de 22 de Abril (na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº. 137/2012), “os
representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta
delegar tal competência nas juntas de freguesia”; -----------------------------------------5) Tem sido entendimento desta Autarquia, aquando da indicação dos correspondentes
representantes, designar para aquele efeito o Vereador do Pelouro da Educação e dois
presidentes da junta de freguesia com jurisdição sobre a área territorial a que
respeita o Agrupamento de Escolas; --------------------------------------------------------6) No entanto e tendo em conta a situação atual que potencia a necessidade de um
maior acompanhamento técnico dos serviços desta CMA junto dos estabelecimentos de
ensino, designa-se Diretora do Departamento de Desenvolvimento Económico Social e
Cultural, Dra. Dina Maria Cardoso Ramos Galante a Chefe de Divisão da Divisão de
Educação, Dra. Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima para representar este
Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Albufeira, bem como a
presidente da junta de freguesia de Albufeira e Olhos de Água. -------------------------Propõe-se que: --------------------------------------------------------------------------------A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira designe, como representantes do
Município de Albufeira, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Albufeira as
personalidades seguintes: ------------------------------------------------------------------- Dra.

Dina

Maria

Cardoso

Ramos

Galante

(Diretora

do

Departamento

de

Desenvolvimento Económico Social e Cultural); -----------------------------------------19 de maio de 2020

 Dra. Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima (Chefe de Divisão da Divisão de
Educação); --------------------------------------------------------------------------------- Dra. Indaleta Maria Ribeiro da Ponte Cabrita (Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água);” -------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que existe uma questão com a formulação
deste despacho, porque na prática se está a falar da substituição dos elementos,
mas aqui é feita a repetição de uma nomeação, dado que os senhores presidentes
de junta já foram indicados noutro despacho e por isso não podem ter um novo
despacho a dizer que estão nomeados a partir desta data, o que constituiria a
repetição de uma deliberação. Defendeu depois que devia antes ter sido feito um
despacho de substituição de um membro por outro, até porque a nível legal está a
ser feita uma dupla deliberação. Lembrou ainda que foi feito em março um
despacho para o Agrupamento de Escolas de Albufeira e agora será feito outro em
que é nomeado o mesmo presidente de junta que já está em funções, o mesmo se
passando nos outros agrupamentos. Reiterou seguidamente que devia ser feito um
despacho de substituição, como já foi feito noutras situação em que foi preciso
mudar um dos elementos de um júri ou de uma comissão proposta, dado que não se
pode deliberar sobre algo que já foi deliberado. Lembrou ainda que foi pedido um
parecer jurídico relativamente à situação do senhor presidente deliberar sobre
situações que afetam os agrupamentos escolares, sendo que também fazia parte
dos respetivos conselhos gerais, pelo que ainda se aguarda o resultado desse
parecer jurídico. Referiu depois que numa proposta é referida a senhora doutora
Indaleta Cabrita, enquanto noutra proposta é referido o senhor Dinis Nascimento,
não se entendendo esta diferença de tratamento, uma vez que ambos são
presidentes de junta de freguesia e professores. Defendeu ainda que o critério
deve ser igual para todos, independentemente de se utilizar o termo “doutor”. -----O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
propunham a retirada destes pontos para que na próxima reunião da câmara
municipal estas três propostas fossem apresentadas com as correções sugeridas.A senhora vice-presidente disse que se podem retirar as propostas, mas também
se pode acrescentar nas deliberações a referência ao facto de se tratarem de
substituições. --------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz concordou com a sugestão de mencionar nas
deliberações que se tratam de substituições. --------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, designar como representante do
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Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Albufeira a Chefe de
Divisão de Educação, Dra. Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima em
substituição do senhor Presidente, Dr. José Carlos Martins Rolo, mantendo-se
todos os restantes inalterados. -----------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= CONSELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES – AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1) Consta do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº. 137/2012, “o regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”; 2) Nos termos do disposto no artº. 10º. nº. 1 daquele diploma legal, “a administração e
gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos
próprios (…); sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo preceito legal “são órgãos
de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas os seguintes: conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho
administrativo”; ------------------------------------------------------------------------------3) A composição e as competências daquele conselho geral encontram-se previstas nos
artigos 12º. e 13º. daquele mesmo diploma legal; -------------------------------------------4) De acordo com o número 3 do artigo 14º. do referenciado Decreto-Lei nº. 75/2008,
de 22 de Abril (na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº. 137/2012), “os
representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta
delegar tal competência nas juntas de freguesia”; -----------------------------------------5) Tem sido entendimento desta Autarquia, aquando da indicação dos correspondentes
representantes, designar para aquele efeito o Vereador do Pelouro da Educação e dois
presidentes da junta de freguesia com jurisdição sobre a área territorial a que
respeita o Agrupamento de Escolas; --------------------------------------------------------6) No entanto e tendo em conta a situação atual que potencia a necessidade de um
maior acompanhamento técnico dos serviços desta CMA junto dos estabelecimentos de
ensino, designa-se Diretora do Departamento de Desenvolvimento Económico Social e
Cultural, Dra. Dina Maria Cardoso Ramos Galante para representar este Município no
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, bem como a presidente
da junta de freguesia de Albufeira e Olhos de Água e Guia.-------------------------------Propõe-se que: --------------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira designe, como representantes do
Município de Albufeira, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Albufeira Poente
as personalidades seguintes:----------------------------------------------------------------- Dra.

Dina

Maria

Cardoso

Ramos

Galante

(Diretora

do

Departamento

de

Desenvolvimento Económico Social e Cultural); ------------------------------------------ Dra. Indaleta Maria Ribeiro da Ponte Cabrita (Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água); -------------------------------------------------------------- Dinis Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da Guia);” -----------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, designar como representante do
Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Albufeira Poente a
Diretora do Departamento de Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, Dra.
Dina Maria Cardoso Ramos Galante, em substituição do senhor Presidente, Dr.
José Carlos Martins Rolo, mantendo-se todos os restantes inalterados. -------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz,
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ---------------------------------= CONSELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES – AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1) Consta do Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº. 137/2012, “o regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”; 2) Nos termos do disposto no artº. 10º. nº. 1 daquele diploma legal, “a administração e
gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos
próprios (…); sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo preceito legal “são órgãos
de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas os seguintes: conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho
administrativo”; ------------------------------------------------------------------------------3) A composição e as competências daquele conselho geral encontram-se previstas nos
artigos 12º. e 13º. daquele mesmo diploma legal;--------------------------------------------4) De acordo com o número 3 do artigo 14º. do referenciado Decreto-Lei nº. 75/2008,
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de 22 de Abril (na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº. 137/2012), “os
representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta
delegar tal competência nas juntas de freguesia”; -----------------------------------------5) Tem sido entendimento desta Autarquia, aquando da indicação dos correspondentes
representantes, designar para aquele efeito o Vereador do Pelouro da Educação e dois
presidentes da junta de freguesia com jurisdição sobre a área territorial a que
respeita o Agrupamento de Escolas; --------------------------------------------------------6) No entanto e tendo em conta a situação atual que potencia a necessidade de um
maior acompanhamento técnico dos serviços desta CMA junto dos estabelecimentos de
ensino, designa-se Chefe de Divisão da Divisão de Educação, Dra. Maria Manuela
Cristóvão Martins de Lima para representar este Município no Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Ferreiras, bem como os presidentes das juntas de
freguesia de Ferreiras e Paderne. ----------------------------------------------------------Propõe-se que: --------------------------------------------------------------------------------A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira designe, como representantes do
Município de Albufeira, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Ferreiras as
personalidades seguintes: ------------------------------------------------------------------- Dra. Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima (Chefe de Divisão da Divisão de
Educação);--------------------------------------------------------------------------------- Jorge Manuel Aleluia Clemente Carmo (Presidente da Junta de Freguesia de
Ferreiras), -------------------------------------------------------------------------------- Miguel Coelho (Presidente da Junta de Freguesia de Paderne);” -----------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, designar como representante do
Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Ferreiras a Chefe de
Divisão de Educação, Dra. Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima, em
substituição do senhor Presidente, Dr. José Carlos Martins Rolo, mantendo-se
todos os restantes inalterados. -----------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------------= PROTOCOLOS – A.H.S.A. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE
DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

1. Em 31 de março de 2020 foi celebrado um Protocolo de Colaboração entre o
Município de Albufeira e a Associação Humanitária Solidariedade Albufeira –
A.H.S.A., no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19; ----------------------------------------2. Constituiu objeto do referido Protocolo a atribuição de apoio financeiro à A.H.S.A.,
no âmbito específico do apoio destinado às atividades desenvolvidas pela mesma,
tendo em consideração a excecionalidade criada pela pandemia COVID-19; -----------3. Foi pressuposto da sua celebração a atuação de forma célere de acordo com as
situações de carência e de urgente resolução no âmbito da pandemia; ----------------4. Se pretende que tal colaboração se estenda para lá do período em que vigorou o
estado de emergência, na medida em que, os efeitos negativos decorrentes da
pandemia irão para além desse período; -------------------------------------------------5. Ambas as partes pretendem estabelecer um protocolo de âmbito mais alargado e, de
longa duração. -----------------------------------------------------------------------------Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a cessação
do Protocolo de Colaboração celebrado com efeitos imediatos.” --------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= DIREITO DE PREFERÊNCIA – CASA PRONTA - ANÚNCIO N.º 11761/2020
– REQUERIMENTO =
Por Casa Pronta foi apresentado o anúncio número 11761/2020 pelo qual solicita que o
Município de Albufeira declare se pretende exercer o direito de preferência sobre o
prédio urbano sito Rua Cândido dos Reis, número 13/20, Freguesia de Albufeira e Olhos
de Água, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 8308-A da Freguesia da
Albufeira e Olhos de Água. ------------------------------------------------------------------O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de
Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: ------------------------------“Prédio urbano sito na Rua Cândido dos Reis n.º 13/20, cidade e concelho de Albufeira,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 8308-A da freguesia de Albufeira e
Olhos de Água. -------------------------------------------------------------------------------O presente anúncio foi disponibilizado na plataforma da “Casa Pronta” no dia 4 de Maio,
já tendo decorrido 2 dias. -------------------------------------------------------------------O prazo que o município dispõe para manifestar o seu interesse em exercer o direito
de preferência é de 10 dias. -----------------------------------------------------------------Encontra-se em causa a alienação de uma fracção autónoma afeta a uso comercial com
147,4 m2. -------------------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020
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Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de
alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum
ónus na anterior fase de aquisição. ----------------------------------------------------------No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de
classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel
classificado. Mais se verifica que não se trata de prédio edificado em terrenos
municipais ou que por este tenham sido alienados em direito de superfície. --------------O imóvel em causa localiza-se contudo na cidade de Albufeira, em área integrada em
ARU, gozando o município, em face do estabelecido na Lei n.º 32/2012 e enquanto
entidade gestora da área de reabilitação urbana, de preferência nas transmissões a
título oneroso, entre particulares, de terrenos, edifícios ou fracções. -------------------O direito de preferência previsto apenas pode ser exercido caso a Câmara Municipal,
enquanto entidade gestora, entenda que o imóvel deve ser objeto de intervenção no
âmbito da operação de reabilitação urbana, devendo descriminar na declaração de
preferência, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual a Câmara
Municipal pretende executá-la. Este enquadramento justifica a eventual consulta da
unidade orgânica dos serviços que possui a seu cargo a Reabilitação Urbana (Divisão de
Planeamento e Reabilitação Urbana). --------------------------------------------------------O valor de venda da fracção autónoma é de 887.500,00€. ---------------------------------Perante o supra descrito, remete-se o assunto à consideração superior.” ----------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que este processo não foi remetido com a
restante documentação. --------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na
transação do imóvel em causa. ------------------------------------------------------------= AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE - CONTRIBUIÇÃO
FINANCEIRA ANUAL SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
– INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem nos serviços da Divisão Financeira, foi
apresentada uma informação do seguinte teor:---------------------------------------------“Vem a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, através do ofício n.º 65, procº
2020/350.30.001/37 de 03/03/2020, informar que a proposta relativa à contribuição
financeira anual suplementar para a mesma foi aprovada pelo Conselho Intermunicipal
na reunião de 10/01/2020. ------------------------------------------------------------------A proposta é relativa à contribuição financeira anual suplementar dos Municípios para a
AMAL (quotização), a vigorar para o ano de 2020, será no valor de € 4.002,80 por
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município. -------------------------------------------------------------------------------------Esta contribuição foi no montante de € 3.349,00 desde 2018. ----------------------------Tendo em consideração o procedimento adotado anteriormente nesta Câmara Municipal
no sentido de submeter a deliberação do Executivo a decisão sobre a realização de
despesas deste tipo quando se constate alteração dos valores a pagar, sugiro que, a
contribuição financeira anual suplementar, no valor de € 4.002,80, seja apresentada em
reunião de câmara para apreciação e deliberação.” -----------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma, autorizar a realização das despesas nela referidas. --------------B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS
= CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE - CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE E.P.E. - VENTILADORES PORTÁTEIS
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e nove de abril último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. Os Serviços do Centro Hospitalar Universitário do Algarve E.P.E (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. Os doentes internados nos Serviços do Centro Hospitalar Universitário do Algarve
E.P.E 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; ----------------------------4. Em contexto de pandemia da COVID-19, o Município de Albufeira, enquanto
Entidade Pública da Administração Local, tem contribuído para o esforço pedido a
todas entidades e instituições, no âmbito da proteção das pessoas, face à
necessidade de se adotarem todas medidas possíveis para conter a expansão da
doença, sendo as medidas de prevenção, diagnóstico e controlo fundamentais para a
mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2;--------------------------------19 de maio de 2020
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5. A aquisição dos equipamentos médicos – ventiladores portáteis, por parte do
Município de Albufeira, foi realizada na sequência da conjuntura de emergência em
saúde pública, que se vive atualmente, sendo de toda a importância o contributo que
a administração local pode dar para o esforço clínico realizados nas unidades de
saúde; -------------------------------------------------------------------------------------6. O Município de Albufeira consciente das carências de meios técnicos na área da
saúde, nomeadamente do serviço de urgência básica de albufeira, assim como nas
VMER FARO-Albufeira, vem desenvolver esforços no sentido de minimizar essas
lacunas; ------------------------------------------------------------------------------------7. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve E.P.E, no pressente contexto, afirma a
necessidade de dispor daqueles de equipamentos técnicos que permitam fazer face
ao apetrechamento das respetivas instalações dos serviços de urgência, localizadas
no concelho de Albufeira, e dos meios de socorro – viaturas de emergência médica,
para intervenção clinica exigida em doentes que necessitem desta terapia; ----------8. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------9. 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 aprovação da minuta do contrato de transmissão de propriedade de equipamento
médico – ventiladores portáteis, em anexo, a celebrar entre o Município de
Albufeira e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve E.P.E. ----------------------- Assim, como o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da
legislação invocada, para a próxima Reunião de Câmara.” -------------------------------Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE - CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE E.P.E. - ECÓGRAFOS
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em onze de maio corrente do seguinte teor:
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“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. Os Serviços do Centro Hospitalar Universitário do Algarve E.P.E (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. Os doentes internados nos Serviços do Centro Hospitalar Universitário do Algarve
E.P.E 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; ----------------------------4. Em contexto de pandemia da COVID-19, o Município de Albufeira, enquanto
Entidade Pública da Administração Local, tem contribuído para o esforço pedido a
todas entidades e instituições, no âmbito da proteção das pessoas, face à
necessidade de se adotarem todas medidas possíveis para conter a expansão da
doença, sendo as medidas de prevenção, diagnóstico e controlo fundamentais para a
mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2;--------------------------------5. A aquisição dos equipamentos médicos – ecógrafos Philips, por parte do Município de
Albufeira, foi realizada na sequência da conjuntura de emergência em saúde pública,
que se vive atualmente, sendo de toda a importância o contributo que a
administração local pode dar para o esforço clínico realizados nas unidades de
saúde; -------------------------------------------------------------------------------------6. O Município de Albufeira consciente das carências de meios técnicos na área da
saúde, nomeadamente do serviço de urgência básica de albufeira, assim como nas
VMER FARO-Albufeira, vem desenvolver esforços no sentido de minimizar essas
lacunas; ------------------------------------------------------------------------------------7. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve E.P.E, no pressente contexto, afirma a
necessidade de dispor daqueles de equipamentos técnicos que permitam fazer face
ao apetrechamento das respetivas instalações dos serviços de urgência, localizadas
no concelho de Albufeira, e dos meios de socorro – viaturas de emergência médica,
para intervenção clinica exigida em doentes que necessitem desta terapia; -----------8. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020
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9. 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 aprovação da minuta do contrato de transmissão de propriedade de equipamento
médico – ecógrafos Philips, em anexo, a celebrar entre o Município de Albufeira e o
Centro Hospitalar Universitário do Algarve E.P.E. -------------------------------------- Assim, como o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da
legislação invocada, para a próxima Reunião de Câmara.” -------------------------------Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= PUBLICIDADE – PUBLIRÁDIO – PUBLICIDADE DE EXTERIORES, S.A
– REQUERIMENTO =
Por Publirádio – Publicidade de Exteriores, S.A foi apresentada uma comunicação
eletrónica, com data de vinte e seis de março último, pelo qual solicita uma revisão
significativa no valor das taxas devidas de licença de publicidade. ------------------------Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora
chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Vem o requerente, Publirádio, solicitar a revisão significativa do valor das taxas e a
suspensão do prazo de pagamento. ----------------------------------------------------------Relativamente à suspensão do prazo, considera-se que de acordo com o despacho
emitido pelo Sr. Presidente, os pagamentos são deferidos por 3 meses, ou seja, o
pagamento tem como data limite 30 de abril, o mesmo é deferido para 30 de julho. ----Relativamente à revisão do valor, considerando-se que o referido despacho não prevê
qualquer isenção e de acordo com o previsto no ponto 5 do art.º 5.º do regulamento de
taxas e outras receitas do Município, as isenções são concedidas pela câmara municipal.
Face ao exposto, sugere-se o envio do presente pedido para apreciação e deliberação
em reunião de câmara.” ----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma:---------------------------------------------------------------------------a) informar o requerente de que a data limite de pagamento de trinta de abril foi
19 de maio de 2020

diferida para trinta de julho; --------------------------------------------------------------b) manifestar intenção de indeferir o pedido de redução do pagamento do valor
das taxas de publicidade, e, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo
segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, conceder à requerente o prazo de dez dias, para, por escrito,
dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. --------------------------------------------= EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE LOJA DE ARTESANATO REGIONAL E
OUTROS ARTIGOS DA MESMA NATUREZA, SITA NA CENTRAL DE
CAMIONAGEM DE ALBUFEIRA – VALÉRIA CAMARGO SOARES SIQUEIRA
– REQUERIMENTO =
Por Valéria Camargo Soares Siqueira foi apresentado um requerimento, com data de
registo de onze de janeiro de dois mil e dezassete, pelo qual solicita a isenção da taxa
de cinquenta por cento cobrada devido ao atraso no pagamento da renda da loja no
Terminal Rodoviário, que não foi paga atempadamente por se encontrar doente e só ter
efetuado o pagamento por transferência no dia dez de janeiro de dois mil e dezassete. Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão
Jurídica e de Contencioso, do seguinte teor: -----------------------------------------------“Sinaliza-se que o presente assunto antecede a Janeiro de 2017, tendo sido
redistribuído ao signatário na tarde do dia 12 do corrente mês. --------------------------Salvo melhor opinião, não está comprovada qualquer situação de doença que pudesse
legitimar a invocação de justo impedimento da arrendatária; com efeito, a única coisa
que se poderá eventualmente aceitar como provado é que aquela, no dia 9 de Janeiro de
2017, esteve presente no Hospital Particular do Algarve, em Portimão, em consulta e
nada mais. Não se vê, pois, fundamento para considerar justificada a falta de
cumprimento da obrigação de pagamento da renda no prazo contratualmente fixado.” --Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, manifestar
intenção de indeferir o pedido de isenção do pagamento do valor da taxa, e, para
cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo
primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder à
requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E
CULTURAL
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020
– INFORMAÇÃO =
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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: ------------------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: -------------a) Aprovar os valores de subsídio de arrendamento, referentes aos meses de junho e
julho de 2020, bem como os valores decorrentes da continuidade da atribuição do
subsídio por mais três meses, aos beneficiários constantes no quadro anexo e
autorizar o pagamento dos mesmos no início de cada um dos meses;-------------------b) Atendendo ao mencionado no ponto n.º 2 da presente, transmitir às famílias em
causa a continuidade por mais três meses da atribuição do subsídio de
arrendamento (contados desde a data de término do apoio) devendo as mesmas,
terminado o período adicional fazerem, nas datas nele referido, prova da condição
socioeconómica.” --------------------------------------------------------------------------Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela referido, documento que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – EDNA ALEXANDRA
SILVEIRA RIJO – 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 225,00€ (duzentos e vinte e
cinco euros), à candidata Edna Alexandra da Silveira Rijo, com efeito a partir do
início de maio de 2020; -------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento de 450,00€ referentes aos meses de maio e junho de 2020
(este último pagamento no inicio do mês em causa).” ------------------------------------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 – JOSÉ LUÍS TEIXEIRA
ADANTES E VIEIRA FAÍSCA – INFORMAÇÃO =
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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 210,00€ (duzentos e dez
euros), ao candidato José Luís Teixeira Adantes e Vieira Faísca com efeito a partir
do início de maio de 2020; ----------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento referente aos meses de maio e junho de 2020, sendo que
este último se deverá verificar no início do mês correspondente.”---------------------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 ISABEL TRONCÃO
GUERREIRO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo:-------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte
cinco euros), à candidata Ana Isabel Troncão Guerreiro com efeito a partir do início
de maio de 2020; -------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento das mensalidades de subsídio de arrendamento referentes a
maio e junho de 2020 sendo que este último deverá ser efetuado no início do mês
correspondente.” --------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= CANTINAS ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS SENHAS
DE REFEIÇÃO DE VÁRIOS ALUNOS - GRATUITIDADE DAS REFEIÇÕES
ESCOLARES AO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO A PARTIR DO DIA 02-01-2019 =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Os Encarregados de Educação dos alunos, referidos na tabela em anexo, solicitaram
através de requerimento, a respectiva restituição, do valor remanescente do
pagamento de refeições escolares, em virtude da atribuição da gratuitidade das
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refeições escolares ao pré-escolar e 1.º ciclo a partir do dia 02-01-2019.----------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------A alínea hh) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere
competência à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar,
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios
económicos a estudantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proponho: ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a restituição dos respectivos
valores aos Encarregados de Educação, da tabela em anexo.” -----------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da tabela em anexo nela referido, documento que
se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= EXPOSIÇÃO/CONCURSO “CORES E FORMAS DOS NOSSOS ARTISTAS –
2020” – AJUSTAMENTO À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE COVID-19
- PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------1. Que em reunião de câmara realizada no passado dia 3 de março do corrente ano foi
deliberado aprovar a realização da 12.ª edição da Exposição/Concurso “Cores e
Formas dos Nossos Artistas” e respetivas Normas de Participação; ------------------2. Que face à situação de calamidade decorrente do surto Covid 19, foi emitido
Despacho pelo Senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de maio, enunciando um
conjunto de medidas que promovam a segurança e saúde dos funcionários e dos
utentes que se deslocam ao município; ---------------------------------------------------3. Que face ao ponto supra há a necessidade de se proceder ao ajustamento das
Normas de Participação da Exposição/Concurso em título, com nova redação
introduzida nos pontos 2.1, 2.6, 3.2, 5.2; --------------------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar as Normas de Participação da
Exposição/Concurso “Cores e Formas dos Nossos Artistas – 2020”, na atual redação,
conforme documento anexo à presente proposta.” -----------------------------------------A proposta fazia-se acompanhar das Normas de Participação nela referida, documento
do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existem muitas pessoas que não
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estão a conseguir apoios e muitos artesãos que não estão a conseguir escoar os
seus produtos. Defendeu depois que devia existir um olhar diferente para estas
pessoas, uma vez que são pessoas ligadas ao concelho, munícipes de Albufeira que
trabalham na cidade e não vão ter oportunidade de ganhar a vida de outra forma.
Referiu ainda que se tratam de pessoas que estão a passar imensas dificuldades e
que apenas trabalham por conta própria. Explicou ainda que também é para tentar
ajudar este tipo de pessoas que os vereadores não permanentes têm solicitado um
levantamento do tecido empresarial onde se incluam as microempresas. --------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO
= 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. -----------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor presidente afirmou na
assembleia municipal que iria criar para a zona um plano de pormenor para resolver
esta questão. --------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que esta é uma solução que pode vir a ser adotada. -----O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existem inúmeros casos idênticos a
este, pelo que perguntou se para cada caso vai ser elaborado um plano de
pormenor para solucionar as questões existentes. Questionou depois quando é que
o PDM iria ser colocado em discussão. ---------------------------------------------------O senhor presidente disse que teve uma reunião com o gabinete que está a
elaborar o PDM, tendo na mesma manifestado o seu desejo de que o processo seja
célere. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------= INDEMNIZAÇÕES – MARIA MARGARIDA NEUTEL E SOUSA DOS SANTOS
SEVERINO - PROCESSO DE SINISTRO N.º 05/2020 – REQUERIMENTO =
Por Maria Margarida Neutel e Sousa dos Santos Severino, foi apresentada uma
comunicação eletrónica datada de quatro de janeiro de dois e mil e vinte, pela qual
relata dos danos sofridos num acidente que ocorreu nas escadas rolantes de acesso à
Praia dos Pescadores, em Albufeira, na noite de passagem de ano de dois mil e
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dezanove. -------------------------------------------------------------------------------------Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora
chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso do seguinte teor: -----------------------------“Exmo. Sr. Presidente: -----------------------------------------------------------------------Submete-se à superior consideração de V. Exa. o parecer emitido na etapa antecedente
e com o qual concordo. -----------------------------------------------------------------------Em suma, o parecer vai no sentido de se indeferir definitivamente a pretensão da
reclamante. -----------------------------------------------------------------------------------Assim e caso V. Exa. concorde, deverá o assunto ser remetido para Reunião de Câmara
para deliberação definitiva.” ----------------------------------------------------------------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
= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA SERVIÇO GIRO – LINHAS VERDE, AZUL, VERMELHA, VERMELHA 2 E LARANJA
- APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E
DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO =
Relacionadas com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com
origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Remete-se à consideração da Exma. Câmara a aprovação das peças de concurso em
anexo e respetiva despesa, no valor de 1.859.768,90 € mais IVA, para a "Prestação de
serviços de transportes urbanos de Albufeira - Serviço GIRO - linhas verde, azul,
vermelha, vermelha 2 e laranja" e posterior remessa à digníssima Assembleia Municipal,
para autorização de repartição de encargos, conforme previsto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro.” ------------------------------------------O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos,
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião.-----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a
abertura do procedimento e designar o gestor do contrato nos precisos termos
sugeridos na informação, solicitando para evolução do processo, a necessária
autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no
artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro
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e dos números um e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento
e noventa e sete, barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. --= FUNCIONAMENTO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE
BEBIDAS – BAR PIRULITO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1 – Que na sequência da proposta apreciada em Reunião de Câmara datada de
02/07/2019, na qual foi aprovada a restrição do horário de funcionamento do
estabelecimento comercial Pirulito, para as 24:00h, durante todos os dias sem exceção,
apresentou a advogada do proprietário do referido estabelecimento, exposição na qual
requer a cessação da medida cautelar aplicada, e consequentemente a reposição do
horário de funcionamento das 07h às 02h, alegando, para tal, a mandatária do
requerente os seguintes fundamentos:------------------------------------------------------ "a medida cautelar de redução do horário de funcionamento, foi aplicada sem
fundamento para tal", nomeadamente a difusão musical. Referindo que o
estabelecimento comercial em causa apenas tem “música ambiente”. ------------------ “quanto aos alegados comportamentos de risco adotados pelos clientes, o
requerente é alheio aos mesmos”, (…) "os proprietários não podem ser
responsabilizados pelos comportamentos dos seus clientes, e menos ainda quando
ocorrem no exterior, na via pública"; ----------------------------------------------------2 – Que relativamente à difusão musical, o n.º 6 do artigo 9.º do Regulamento Municipal
de Ruído Ambiental estabelece que “Os estabelecimentos que não possuam limitador
instalado ou não tenham entregue o Programa de Monitorização não poderão laborar
com difusão musical no período noturno”, sendo que o período noturno de outubro a
abril é entre as 23h e as 08h e, entre maio e setembro é das 00h às 08h. ---------------Sendo que, no que diz respeito à “música ambiente“, não refere o respetivo diploma
legal, que a sua existência seja fundamento para dispensa da instalação de limitador,
uma vez que se trata de um conceito vago, e que não pode ser medido. Assim, se um
determinado estabelecimento quiser difundir música, no período noturno, tem
obrigatoriamente que instalar o limitador e entregar o Programa de Monitorização
exigidos. --------------------------------------------------------------------------------------3 - Que quanto ao prejuízo para a ordem e bem-estar das populações, fundamentou a
Câmara Municipal a sua decisão, com base nos autos da GNR, designadamente o facto
de “(….) decorrente de infrações verificadas e da existência de diversos clientes que
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adotam comportamentos de risco, nomeadamente consumo excessivo de bebidas
alcoólicas e estupefacientes aliado ao ruido na via pública, causado pelos mesmos.” -----4 – Que posteriormente à deliberação de Câmara de 2 de julho de 2019, a qual
determinou a redução do horário de funcionamento do Bar Pirulito, a GNR deu
conhecimento a esta Edilidade, através de auto, de “(…)desacatos e perturbação da
ordem pública junto a estabelecimento (…)”, situação que pode consubstanciar infração
de natureza criminal, que pese embora, não seja competência desta Câmara avaliar, mas
que, sem dúvida revela que se mostrou perfeitamente justificável a deliberação de
Câmara de determinar a redução de horário de funcionamento do estabelecimento em
causa. -----------------------------------------------------------------------------------------5 - Ainda que, tendo em conta a urgência da situação, não tenha sido concedido ao
interessado prazo para se pronunciar sobre a redução de horário do estabelecimento
aprovado em Reunião de Câmara de 2 de julho de 2019, o interessado, por documento
apresentado pela ilustre mandatária acabou por enumerar os argumentos que entendeu
por convenientes, para que a Câmara Municipal alterasse o sentido da sua deliberação,
tendo o mesmo merecido a melhor atenção e análise, conforme os pontos supra da
presente proposta. --------------------------------------------------------------------------Assim,-----------------------------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------------1) Manter a redução de horário do estabelecimento comercial Pirulito, aprovada em
deliberação de 2 de julho de 2019.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.-----------------------------------F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÕES E REPARAÇÕES EM
EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO EM LAGOAS – AUTO DE VISTORIA PARA
EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO =
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Martins Gago & Filhos,
Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de
caução, datado de trinta de abril último, pelo qual se constata que todos os trabalhos
se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão porque se
considera que se encontram reunidas as condições para que e de acordo com o
preceituado no número cinco artigo ducentésimo nonagésimo quinto do Decreto-Lei
número cento e onze, hífen, B, barra, dois mil e dezassete, de trinta e um de agosto, se
proceda à liberação de mais quarenta e cinco por cento das cauções e quantias retidas
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para garantia da presente empreitada.------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder
à liberação de quarenta e cinco por cento dos valores prestados para garantia da
empreitada.-----------------------------------------------------------------------------------G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
= PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROJETO DE POTENCIAL INTERESSE
NACIONAL – REQUERIMENTO PIN 257 – IKOS CORTESIA – LTI – ALFAMAR
HOTEL S.A. – 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. PEDIDO: ----------------------------------------------------------------------------------A empresa LTI – Alfamar Hotel S.A submeteu junto da Comissão Permanente de Apoio
ao Investidor (CPAI), no dia 27 de abril de 2020, um pedido de reconhecimento PIN
para o seu projeto IKOS CORTESIA. -------------------------------------------------------O projeto consiste na requalificação e reposicionamento conceptual do hotel ALFAMAR
BEACH RESORT & SPORTS RESORT. ------------------------------------------------------Vem a AICEP, entidade que integra a CPAI e que tem igualmente função de
coordenação e secretariado, convidar a Câmara Municipal de Albufeira, na pessoa do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, ou quem entenda designar para o efeito, a
integrar a Comissão para os seguintes fins:------------------------------------------------- Apreciação e decisão sobre a atribuição ao projeto do Estatuto PIN, nos termos
previstos no n.º 2 do artigo 4.º do DL n.º 154/2013; ------------------------------------ Acompanhamento a dar ao projeto após o seu deferimento, que se refere, segundo o
disposto no capítulo III do referido diploma legal, ao acompanhamento dos
procedimentos no âmbito dos regimes de uso do solo, de autorização e de
licenciamento, necessários à instalação do projeto. -------------------------------------Vem igualmente solicitar, nesta primeira fase do procedimento “de avaliação do
requerimento e decisão sobre a atribuição ou não do estatuto PIN “, informação da
Câmara Municipal sobre o: ------------------------------------------------------------------- Enquadramento territorial do projeto, nomeadamente PDM e outros eventuais
planos municipais a ter em conta; -------------------------------------------------------- Entendimento sobre a valia do projeto; -------------------------------------------------- Interesse para o concelho. ---------------------------------------------------------------2. ÁREA DE INTERVENÇÃO ---------------------------------------------------------------19 de maio de 2020
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A área de intervenção do pedido apresentado com vista ao reconhecimento como PIN,
localiza-se na zona nascente do concelho de Albufeira, designadamente em Vale de
Carro de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água e integra a área
correspondente ao loteamento titulado pelo alvará sem número em nome de Claus
Hollman & Companhia, emitido a 15 de maio de 1973, e respetivos aditamentos, com uma
área de 261 845 m2, o artigo matricial n.º 8 da Secção BS com uma área de 20 250m 2,
e o artigo matricial n.º 9 da secção BS com uma área de 30 810m2, ambos da freguesia
de Albufeira e Olhos de Água. --------------------------------------------------------------A área total de intervenção do Plano de Pormenor do Alfamar e Envolvente
corresponde aproximadamente a 312 905 m2. ----------------------------------------------3. PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------------------Da leitura do formulário de candidatura, nomeadamente o ponto referente à Descrição
sintética do projeto, podemos constatar que o projeto propõe, resumidamente, as
seguintes intervenções: ---------------------------------------------------------------------- “(…) requalificação e reposicionamento do atual ativo hoteleiro conhecido por
ALFAMAR BEACH & SPORTS RESORT (…)”; ------------------------------------------- Implementação de “(…) um conceito diferenciador, baseado no “All Inclusive
Luxury”, orientado para um público familiar (…)”; --------------------------------------- Previsão de “(…) um empreendimento turístico do tipo Hotel de 5*, através da
anexação de um conjunto de lotes, dando origem a um macro-lote onde será
projetado o Hotel, composto pela reconversão do hotel existente, diminuindo a sua
volumetria e minimizando o efeito barreira edificada (…) e na conversão de uma
parte das vilas em Unidades de Alojamento (…)” ---------------------------------------- “A zona remanescente será composta por 3 zonas identificadas como “Zona
Consolidada Urbana (já existente) e uma parcela com a classificação mista
(habitacional e turística), bem como uma zona desportiva que será requalificada e
modernizada.” ----------------------------------------------------------------------------- “As características genéricas do presente projeto de Desenvolvimento (…) são:
Empreendimento turístico do tipo Hotel de 5*, (…) incluindo o edifício principal e
vários quartos distribuídos por edifícios secundários (moradias), com um total de
441 unidades de alojamento (…), 9 restaurantes e 9 bares, um SPA com 1500m 2, uma
Zona desportiva composta por campo de futebol, ginásio, courts de ténis, etc. e
cerca de 3000m2 de piscinas (…)”. -------------------------------------------------------4. ANÁLISE: --------------------------------------------------------------------------------a. Enquadramento territorial do projeto, nomeadamente PDM e outros eventuais
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planos municipais a ter em conta: --------------------------------------------------------A área de intervenção do presente projeto encontra-se abrangido pelo Plano Diretor
Municipal de Albufeira e integra, de acordo com a Planta de Ordenamento, as seguintes
classes e categorias de espaço: -------------------------------------------------------------i. Espaços de Recursos Naturais e de Equilíbrio Ambiental -------------------------------o Zonas Imperativas ------------------------------------------------------------------------ Zona de Proteção de Recursos Naturais (artigo 22.º RPDM) --------------------------------------------------------------------“Artigo 22.º---------------------------------------------------------------------Zona de proteção de recursos naturais--------------------------1- A zona de proteção de recursos naturais integra áreas de grande valor ecológico,
importantes para a estabilidade e perenidade dos sistemas naturais e da qualidade do
ambiente em geral. ---------------------------------------------------------------------------2- O regime de uso do solo fica sujeito às regras constantes no anexo IV do presente
Regulamento, desde que respeitadas as disposições derivadas das servidões e
restrições de utilidade pública em vigor.” ---------------------------------------------------o Zona Agrícola Condicionada (artigo 23.º RPDM) ----------------------------------------------------------------------------------“Artigo 23.º--------------------------------------------------------------------------Zona agrícola condicionada----------------------------------1- A zona agrícola condicionada integra solos com capacidade, existente ou potencial,
de uso agrícola, tendo especialmente em vista a produção de bens alimentares, e que
evidencia também grande valor ecológico, importante para a estabilidade e perenidade
dos sistemas naturais e da qualidade do ambiente em geral. -------------------------------2- O regime de uso do solo fica sujeito às regras constantes no anexo IV do presente
Regulamento, desde que respeitadas as disposições derivadas das servidões e
restrições de utilidade pública em vigor.” ---------------------------------------------------o Zonas Preferenciais ---------------------------------------------------------------------- Zona de Enquadramento Rural (artigo 25.º RPDM)
----------------------------------------- “Artigo 25.º-------------------------------------------------------------------------Zona de enquadramento rural------------------------------1- A zona de enquadramento rural constitui um espaço de reserva e de potencial para a
implementação de equipamentos públicos ou privados de ar livre de apoio à atividade
económica e social do concelho.--------------------------------------------------------------2- Nos solos que integram esta zona é interdita a realização de atividades ou obras que
diminuam ou destruam as suas funções e potencialidades, apenas sendo admissíveis a
implantação de instalações de apoio aos equipamentos públicos ou privados de ar livre. -19 de maio de 2020
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3- Excetuam-se do disposto no número anterior as beneficiações de edificações
existentes, independentemente da sua utilização, ou desde que reunidas as condições
previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 18.º. -------------------------------------4- Exceciona-se igualmente ao disposto no n.º 2, o decorrente do n.º 8 do artigo 18.º do
presente Regulamento.” ----------------------------------------------------------------------ii. Espaços Urbanos--------------------------------------------------------------------------o Zona de Ocupação Turística (artigo 30.º em conjugação com o n.º 6 do artigo 28.º do
RPDM) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Artigo 30.º------------------------------------------------------------------------Zona de ocupação turística (ZOT) --------------------------1- Consideram -se espaços urbanos de ocupação turística as áreas ocupadas por
empreendimentos turísticos, bem como as áreas onde existam alvarás de loteamento
cuja ocupação seja preferencialmente de natureza turística e cuja implementação atual
no terreno é irreversível. --------------------------------------------------------------------2- Nas áreas regulamentadas através de alvarás válidos de loteamento ou de obras de
urbanização com ocupação preferencialmente turística deverá ser respeitada a
ocupação neles definida. ---------------------------------------------------------------------3- As eventuais alterações aos alvarás em vigor ou empreendimentos existentes regem
-se pelo disposto no n.º 6 do artigo 28.º do presente Regulamento. -----------------------4- Em caso de caducidade de alvará de licença integrado na ZOT identificado na planta
de ordenamento, proceder-se-á obrigatoriamente à revisão do respetivo projeto de
loteamento ou ocupação turística, de acordo com os parâmetros estabelecidos no anexo
II ao presente Regulamento. ----------------------------------------------------------------5- As áreas de ocupação turística intersticiais que não disponham de alvará de
loteamento ficam sujeitas a regulamentação constante do anexo II ao presente
Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------6- Excetuam-se dos números anteriores os casos previstos nos n.os 5 e 6 do artigo
18.º.” ------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo que a área de intervenção se encontra abrangido por um loteamento urbano
importa transcrever o n.º 6 do artigo 28.º do RPDM. --------------------------------------“6 - Os espaços cuja ocupação urbana foi disciplinada por projetos de loteamento ou
contratos de urbanização legalmente emitidos e em vigor devem ser implementados de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo respetivo regulamento, sem prejuízo da
demais legislação em vigor, nomeadamente do disposto no artigo 36.º do Decreto -Lei
n.º 448/91, de 29 de novembro, não devendo ser autorizadas quaisquer alterações aos
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índices e usos estabelecidos, salvo: ---------------------------------------------------------a) Quando das alterações resultarem ações de proteção da natureza ou as mesmas
visem corrigir eventuais incompatibilidades de uso ou de edificabilidade; ----------------b) Quando as alterações tenham por objeto a redução do número de fogos ou
densidade habitacional (turística ou residencial) da área de construção anteriormente
prevista, ou tendo em vista melhorar as condições relativas a zonas verdes de
enquadramento.” ------------------------------------------------------------------------------iii. Espaços de Equipamentos Coletivos e Infraestruturas de Apoio -----------------------o Equipamentos Colectivos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------“Artigo 39.º-----------------------------------------------------------------------------Equipamentos coletivos-----------------------------------As zonas propostas para a localização de equipamentos coletivos, constantes da carta
de ordenamento e com a respetiva função especificada, serão preferencialmente
objeto de plano de pormenor que compatibilize o programa do equipamento com a sua
integração no tecido urbano, salvaguardando as respetivas condições de acessibilidade,
parqueamento e relação formal com a envolvente.” -----------------------------------------De acordo com a Planta de Condicionantes a área de intervenção contempla as
seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública: ------------------- Domínio Público Marítimo (artigo 7.º do RPDM, e Lei 54/2005, de 15 de novembro, e
pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.); --------------------------------------------- Reserva Agrícola Nacional (artigo 8.º do RPM, e Decreto-Lei n.º 73/09 de 31/03,
alterado pelo 199/2015 de 16/09); ------------------------------------------------------ Reserva Ecológica Nacional (artigo 9.º do RPM, e Decreto-lei n.º 166/2008 de
22/08, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28/08); ------------------- Marcos Geodésicos (artigo 11.º Do RPDM, e Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril). Para além das restrições acima referidas a área de intervenção encontra-se
parcialmente inserida na Margem da Faixa Costeira, e na Zona Terrestre de Proteção
da Faixa Costeira, encontrando-se sujeita às disposições constantes no n.º 5, n.º 6 e n.º
6.1 do artigo 18.º do RPDM. ------------------------------------------------------------------“5 - Na Margem da Faixa Costeira, são proibidas novas construções fora dos
perímetros urbanos de aglomerados tradicionais, isto é, de génese não turística, com
exceção de infraestruturas e equipamentos de apoio balnear e marítimos em
conformidade com o estabelecido no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau Vilamoura.”------------------------------------------------------------------------------------“6 - Na Zona Terrestre de Proteção da Faixa Costeira, são proibidas novas construções
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fora dos perímetros urbanos de aglomerados tradicionais, isto é, de génese não
turística, definidos na Carta de Ordenamento pelas áreas classificadas como Zona
Urbana, Zona de Expansão Urbana, Zona Mista, Zona de Expansão Mista e Zona de
Equipamentos, com exceção de infraestruturas e equipamentos coletivos de iniciativa
pública e de inequívoco interesse público, e bem assim de infraestruturas e
equipamentos de apoio balnear e marítimos.” -----------------------------------------------6.1 - Sem prejuízo do dever de ponderação, em sede de alteração ou revisão do PDM,
no âmbito dos critérios definidos no PROT Algarve, excecionam-se igualmente as
construções resultantes de autorizações ou licenças válidas, bem como a concessão de
novas licenças desde que integradas em loteamentos, Planos de Urbanização e Planos de
Pormenor vigentes.” --------------------------------------------------------------------------Atendendo à pretensão de requalificar, transferir áreas e reposicionar edificações no
Alfamar e zona envolvente, e ao reconhecimento da sensibilidade da área em questão,
constatada tanto pelas condicionantes acima descritas, bem como por outras impostas
por planos de ordem superior, foi solicitado pela IKOSFAL,SA a formalização do início
de um procedimento de elaboração de plano de pormenor para a zona, bem como
proposta a celebração de um contrato para planeamento tendente à elaboração do
mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Albufeira, em reunião realizada a 04 de fevereiro de 2020,
determinou dar início ao procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Alfamar
e Envolvente (PPAE), com base nos Termos de Referência apresentados, e com recurso
a Contrato para Planeamento, tendo sido estabelecido um prazo de 730 dias (24 meses)
para a sua elaboração. -----------------------------------------------------------------------Foi publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 55, a 18 de março, o Aviso n.º
4593/2020, encontrando-se a decorrer o período de participação referente à
elaboração do plano, prevista no artigo n.º 2 do artigo 88.º do RJGIT, bem como o
período de discussão pública referente ao Contrato para Planeamento, previsto no n.º 3
do artigo 81.º e n.º 1 do artigo 89.º do referido diploma legal. ----------------------------Tratando-se do início do procedimento ainda não se encontra formalizada nenhuma
proposta de plano, situação que ocorrerá no decorrer do procedimento, contendo a
presente fase apenas a definição dos respetivos Termos de Referência, onde se
encontra descrita a fundamentação para a “Oportunidade de Elaboração do Plano” e os
respetivos “Objetivos Programáticos”. ------------------------------------------------------A área de intervenção do PPAE coincide com a área de intervenção do presente pedido,
e certamente que as intenções descritas no presente projeto para reconhecimento
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como PIN constarão na proposta do Plano de Pormenor Alfamar e Envolvente a
apresentar pela entidade detentora de contrato para planeamento. ----------------------No decorrer dos referidos trabalhos terá lugar o desenvolvimento da proposta, o que
contribuirá para a sua melhor compreensão, situação que não é possível observar com
todo o rigor no presente projeto atendendo ao menor pormenor que lhe é exigido. ------A adequação do presente projeto às normas legais e regulamentares aplicáveis será
assim aferida no decorrer do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do
Alfamar e Zona Envolvente, por todas as entidades que, nos termos do RJIGT,
participarão na respetiva Conferência Procedimental. -------------------------------------Como resultado final, o plano que vier a ser aprovado, definirá as regras de ocupação
possíveis face á legislação vigente. ----------------------------------------------------------b. Entendimento sobre a valia do projeto: -------------------------------------------------A valia do presente projeto acompanha, de um modo geral, as linhas gerais descritas na
fundamentação da “Oportunidade de Elaboração do Plano”, constante no ponto 7 dos
Termos de Referência da elaboração do PPAE, que abaixo se transcreve: ---------------- “Se regista uma pretensão para a implementação de um projeto turístico,
englobando um estabelecimento Hoteleiro de 5* o qual ocupa a maior parcela do
território, ficando a área remanescente afeta a operações urbanísticas que
traduzam a qualificação do espaço. ------------------------------------------------------ Constitui uma oportunidade de resolução de todo um conjunto de pressupostos que
advém do passado e dos requisitos do PROT Algarve.----------------------------------- Propõe um conjunto de intervenções visando a revitalização e requalificação de uma
área com uma localização privilegiada, abrangida maioritariamente por um
loteamento urbano que remota à década de 70, contribuindo para a modernização
das infraestruturas e melhoria do parque imobiliário urbano de toda a área. --------- Desenvolve uma proposta concreta de ocupação do território, acompanhada de um
programa de execução detalhado, com identificação expressa das ações a
desenvolver, faseamento, agentes envolvidos e fontes de financiamento. ------------- Concretiza a estratégia de desenvolvimento do município enquanto projeto âncora
com efeitos multiplicadores na economia local e regional, concorrendo para a
diversificação da base económica. ------------------------------------------------------- Incrementa a atratividade local e regional.”---------------------------------------------c. Interesse para o concelho: ---------------------------------------------------------------O interesse do projeto para o concelho enquadra-se, em linhas gerais, na descrição
“Dos Objetivos Programáticos” apresentados no ponto 7.1 dos Termos de Referência da
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elaboração do PPAE, que abaixo se transcrevem:------------------------------------------- “Desenvolver uma proposta concreta de ocupação do território, acompanhada de um
programa de execução detalhado, com identificação expressa das ações a
desenvolver, faseamento, agentes envolvidos e fontes de financiamento. ------------- Detalhar o modelo de desenvolvimento e de ocupação do solo, definindo,
nomeadamente, as áreas edificadas e impermeabilizadas e diretrizes para as
intervenções paisagísticas que permitam a prossecução de um sistema de espaços
verdes perpendicular à linha de costa e que iniba a constituição de um contínuo
edificado entre a cidade de Albufeira e a área nascente do concelho. ---------------- Garantir o enquadramento para a revitalização do parque imobiliário, das zonas
verdes e de utilização coletiva e dos equipamentos. ------------------------------------ Promover o dinamismo económico e a diversificação da base económica local por via
da

criação

de

um

“equipamento

turístico

com

um

polo

desportivo,

com

características únicas no Algarve (produto turístico associado ao desporto de alta
competição), funcionando como fator de diferenciação turística e, por conseguinte,
com grande potencial para atrair visitantes desportistas de alta competição de
outros países, complementar e valorizador da oferta turística do concelho, que
contribuirá para a redução da sazonalidade, para o aumento da estada média, para a
sustentabilidade do emprego e potenciador de criação de riqueza. -------------------- Qualificar o território, uma vez que se trata de um equipamento singular, com escala
cuja implantação exige uma boa prática de planeamento e de execução, visando a
melhor inserção na paisagem e articulação e transição entre as diferentes funções e
a envolvente (urbana e rural). ------------------------------------------------------------ Proteger e requalificar a rede hidrográfica, através de intervenções de eliminação
progressiva das espécies invasoras, estabilização das arribas, com ganhos ao nível
da diversidade ecológica, assegurando a conetividade ecológica do território e
contribuindo também para a redução da perigosidade de incêndio. -------------------- Propor as redes principais de infraestruturas de água e saneamento do
empreendimento, bem como a sua inserção nas redes municipais envolventes e
respetiva eficiência, no sentido de proteger o aquífero. ------------------------------- Acautelar a compatibilidade dos usos previstos com os usos existentes e previstos
para a envolvente, designadamente por meio de analise, controlo e monitorização do
ruido gerado e o seu impacte na envolvente. -------------------------------------------- Utilizar espécies vegetais adaptadas às condições edafo-climáticas do local e
preferencialmente autóctones. ----------------------------------------------------------19 de maio de 2020

 Estudar e propor soluções viárias para a gestão dos acessos na área de intervenção,
assim como das acessibilidades integradas no sistema viário municipal, por forma a
garantir a adequada acessibilidade à área de intervenção, sem congestionar o
trânsito local. ----------------------------------------------------------------------------- Privilegiar soluções para o espaço público que promovam a mobilidade e
acessibilidade para todos e, por conseguinte, a redução das barreiras arquitetónicas
e urbanísticas, seguindo os princípios do design for all. -------------------------------- Prever acessos viários e pedonais à praia da Falésia (Alfamar), a integrar o domínio
público municipal. ------------------------------------------------------------------------- Estruturar zonas estratégicas de estacionamento de apoio à atividade balnear, com
a capacidade mínima de lugares de estacionamento prevista no POOC-BV, a integrar
no domínio público municipal. ------------------------------------------------------------- Garantir que o acesso pedonal a prever do estacionamento público à praia da Falésia
(Alfamar) seja a do menor percurso possível. ------------------------------------------- Prever uma capacidade mínima de um lugar de estacionamento por cada unidade de
ocupação/fogo prevista na área de intervenção, localizados no interior dos lotes e,
quando não possível, nas suas imediações. ----------------------------------------------- Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética.” -----------------------------5. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto encontra-se a digníssima Câmara Municipal em condições, caso assim o
entenda, de deliberar: -----------------------------------------------------------------------1. Integrar a Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI) para efeitos de
apreciação e decisão sobre a atribuição ao projeto de estatuto PIN, bem como do
acompanhamento a dar aos procedimentos necessários à implementação do projeto,
nomeando quem entender por conveniente para o efeito; -------------------------------2. Remeter a avaliação da proposta e o seu enquadramento nos Instrumentos de
Gestão Territorial para aferição no decurso da elaboração do Plano de Pormenor do
Alfamar e Envolvente (PPAE), por ser o procedimento mais adequado para o efeito,
atendendo que detêm um maior detalhe, o que contribuirá para uma melhor análise; -3. Manifestar que o projeto apresenta uma mais valia e um interesse para o concelho
por acompanhar, em termos gerais, o definido nos fundamentos da “Oportunidade de
Elaboração do Plano” e nos “Objetivos Programáticos”, definidos nos Termos de
Referência do PPAE.” ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente pediu ao senhor diretor do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, em regime de substituição, arquiteto Eduardo Viegas, que
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desse um esclarecimento sobre este ponto. ----------------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que está em causa o procedimento ligado
ao Plano de Pormenor do Alfamar, tendo a empresa submetido junto da Comissão
Permanente de Apoio ao Investidor um pedido de reconhecimento PIN para o seu
projeto IKOS Cortesia, tendo a comissão convidado o município a participar nas
reuniões deste órgão, na pessoa do senhor presidente, estando agora a pedir
parecer ao município sobre o enquadramento do projeto nos instrumentos de
gestão

territorial.

Esclareceu

depois

que

a

informação

explica

qual

o

enquadramento do PDM e refere que está iniciado o plano de pormenor que vai dar
enquadramento ao projeto. Afirmou seguidamente que a informação também refere
que é necessário nomear o representante do município para participar nas reuniões
de acompanhamento do projeto. Explicou ainda que os privados fizeram um pedido
para que o projeto seja considerado PIN e a comissão pediu parecer ao município,
assim como à CCDR e ao Turismo de Portugal. ------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a zona em causa necessita de
requalificação, dado que as edificações existentes no local estão degradadas e se
trata de uma zona emblemática de Albufeira, uma zona de grande valor ambiental
e que merece ser protegida. Afirmou depois que os vereadores não permanentes
têm demonstrado a sua preocupação com o acesso à praia e que estarão de acordo
com o proposto se o pedido para que o projeto seja considerado PIN vier a
facilitar o processo de fazer com que toda aquela zona seja devidamente
requalificada. Referiu ainda que os vereadores não permanentes são da opinião que
toda aquela zona deve ser protegida e que não é agradável ver como ela se
encontra no presente momento. Lembrou ainda que se trata de um empreendimento
emblemático de Albufeira, pelo que espera que os trabalhos sejam realizados
tendo presente uma conduta correta, a fim de assegurar que a solução encontrada
será a melhor para todos. -----------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que está em curso a alteração ao PDM,
pelo que perguntou se seria melhor avançar com este plano de pormenor para
depois o conciliar com o PDM, ou se seria mais correto aguardar que as alterações
ao PDM estivessem concluídas. ------------------------------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que se trata de uma questão de
estratégia de trabalho. Afirmou depois que o PDM é um procedimento pensado
para todo o concelho, enquanto o plano de pormenor é pensado apenas para a zona
que tem estado a ser referida. Defendeu seguidamente que os planos específicos
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não devem depender de fatores externos ao próprio projeto, até porque o
processo do PDM pode encontrar dificuldades noutros pontos que nada têm a ver
com aquele sítio, o que poderia prejudicar o projeto em análise. Esclareceu depois
que está em curso um plano de pormenor para aquela zona, processo que está a
ser acordado com os particulares, o que faz com que os privados dependam apenas
deles próprios. Terminou dizendo que esta é também a forma como o procedimento
já está construído. -------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não poderia existir aqui um
problema com os prazos, dados tratarem-se de dois instrumentos de gestão
territorial diferentes. ----------------------------------------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que estes dois instrumentos de gestão
territorial são autónomos, pelo que os prazos de cada procedimento correm de
forma independente relativamente um ao outro. Concluiu dizendo que pensa que não
existirá qualquer problema com este aspeto.---------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu as explicações dadas pelo senhor
arquiteto Eduardo Viegas. ------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma: ---------------------------------------------------------------------------a) integrar a Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI) para efeitos de
apreciação e decisão sobre a atribuição ao projeto de estatuto PIN, bem como do
acompanhamento a dar aos procedimentos necessários à implementação do projeto,
e designar para o efeito o Sr. Diretor de Departamento de Planeamento e
Projetos, Eduardo Viegas, e em sua substituição a Sr.ª Chefe da Divisão de
Planeamento e Reabilitação Urbana, Elisabete Silva; -----------------------------------b) remeter a avaliação da proposta e o seu enquadramento nos Instrumentos de
Gestão Territorial para aferição no decurso da elaboração do Plano de Pormenor
do Alfamar e Envolvente (PPAE), por ser o procedimento mais adequado para o
efeito, atendendo que detêm um maior detalhe, o que contribuirá para uma melhor
análise; ---------------------------------------------------------------------------------------c) manifestar que o projeto apresenta uma mais valia e um interesse para o
concelho por acompanhar, em termos gerais, o definido nos fundamentos da
“Oportunidade de Elaboração do Plano” e nos “Objetivos Programáticos”, definidos
nos Termos de Referência do PPAE. ------------------------------------------------------= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES =
Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a
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processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do
Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. ------------------------------ Requerimento (s) n.º (s): 40061 de 22-08-2018 -----------------------------------------Processo n.º: 707A/1980 --------------------------------------------------------------------Requerente: Armando Ribeiro da Silva ------------------------------------------------------Local da Obra: Areias S. João, Lote n.º 8, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----Assunto: Licença – Construção de piscina de apoio à habitação existente – Legalização -Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente o parecer
técnico de vinte e nove de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 46724 de 18-12-2015 e 56129 de 04-12-2018 --------------Processo n.º: Lot.º 627/1981 --------------------------------------------------------------Requerente: António Flores e Flores, Lda. --------------------------------------------------Local da Obra: Poço das Areias, Areias de S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 8/1996 -------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e nove 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): 47583 de 12-10-2018; 51828PI de 07-11-2018; 51828PE de
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07-11-2018 e 51828 de 07-11-2018 ---------------------------------------------------------Processo n.º: 138/1985 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Velhos Telhados – Compra e Venda de Imóveis, S.A. -------------------------Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 123, freguesia da Guia ------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e anexos – 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): 35616 de 12-08-2019 e 52391 de 29-11-2019 ---------------Processo n.º: 65/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Rui Miguel Bernardes Pedro ---------------------------------------------------Local da Obra: Quinta da Balaia, Lote n.º 71, freguesia de Albufeira e Olhos de Água---Assunto: Licença – Ampliação e alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação ---Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de cinco de maio 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
19 de maio de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

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): 34704 de 13-07-2018; 38767 de 06-09-2019 e 13907 de
24-03-2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 61/2018 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Ioan David Crisan --------------------------------------------------------------Local da Obra: Monte dos Cansados, Almeijoafras, Caixa postal 234-N, freguesia de
Paderne ---------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de piscina ---------------------------------------------------Apreciação do licenciamento ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística datada de onze de maio de dois mil e vinte.------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 35396 de 09-08-2019 e 41507 de 25-09-2019 -------------Processo n.º: 28CP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Taras Koval ---------------------------------------------------------------------Local da Obra: Sesmarias, Lote n.º 72, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de vinte e nove 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): 16717 de 15-04-2019 e 29675 de 04-07-2019 --------------19 de maio de 2020

Processo n.º: 22/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Nida Degutiene -----------------------------------------------------------------Local da Obra: Casas do Poço, freguesia de Paderne ---------------------------------------Assunto: Licença – Demolição parcial, alteração e ampliação de edificação unifamiliar,
piscina e muros de vedação ------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de maio 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): 39451 de 11-09-2019 e 12988 de 18-03-2020 ---------------Processo n.º: 186/1999 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Carlos Manuel dos Santos Rodrigues Lobo ------------------------------------Local da Obra: Galvana, freguesia de Albufeira e Olhos de Água--------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício existente, piscina e muros de
vedação – 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 trinta de abril de dois mil e vinte,
que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o
indeferimento do pedido. -------------------------------------------------------------------A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
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e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de
atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 27401 29-05-2018; 34561 de 12-07-2018; 48802 de 1910-2018; 47174 de 30-10-2019 e 55826 de 18-12-2019 -----------------------------------Processo n.º: 4OU/2018 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Lodadez, Lda.-------------------------------------------------------------------Local da Obra: Cerro do Ouro, freguesia de Paderne --------------------------------------Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis – Instalação de parque de garrafas
de gases de petróleo liquefeitos (GPL) – Classe A3 ----------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido, nos termos do parecer técnico de dois de
maio de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 50384 de 19-11-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 92/2008 -----------------------------------------------------------------------Requerente: N.L.S.P. – Promotores e Investimentos, Lda. ---------------------------------Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------Assunto: Licença – Demolição e construção de edifício de habitação coletiva e comércio
com piscina -----------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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): 19224 de 03-05-2019 e 33882 de 30-07-2019 -------------Processo n.º: 42IP/2019 --------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

Requerente: Maria de Lurdes Gonçalves Duarte --------------------------------------------Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração e ampliação de um edifício
de habitação e comércio – Legalização ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de trinta de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 51237 de 22-11-2019 ------------------------------------------Processo n.º: 703/1990 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Fernando Eduardo da Silva Picaluga Nevado ----------------------------------Local da Obra: Caminho das Areias, Álamos, freguesia da Guia ----------------------------Assunto: Pedido de prorrogação de prazo e renovação da licença de construção n.º
667/1994 referente às obras de construção de moradia unifamiliar----------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de um de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta e manifestar intensão de declarar a caducidade do licenciamento,
nos termos e com os fundamentos da referida informação técnica (conforme artigo
septuagésimo primeiro do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação). -------- Requerimento (s) n.º (s): 40797 de 27-08-2018 ----------------------------------------Processo n.º: 48/2015 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Cunhavillas – Construções Unipessoal, Lda. -----------------------------------Local da Obra: Rua João Guito, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-----Assunto: Licença – Alteração e ampliação de prédio existente e construção de piscina,
casa de máquinas e muro de vedação --------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos do parecer técnico de onze de maio de dois mil e vinte. ---------------------- Requerimento (s) n.º (s): 48034 de 06-11-2019 e 9181 de 26-02-2020 ----------------Processo n.º: 66/2017 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Fernando Manuel Cabrita Coelho ----------------------------------------------Local da Obra: Travessa Horta da Pedra, Lote n.º 34, Vila das Amendoeiras, freguesia
de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar – Legalização--------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
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fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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): 12764 de 22-03-2019 -----------------------------------------Processo n.º: Lot.º 230 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Aurélio Paulo Aboim ------------------------------------------------------------Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia ----------------------------------------------Assunto: Pedido de vistoria às infraestruturas urbanísticas do loteamento com vista à
receção definitiva ----------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado informar o requerente de que face ao auto de
vistoria número três, barra, dois mil e vinte, e nos termos do mesmo, esta
câmara Municipal tem a intenção de indeferir o pedido. -------------------------------A notificação deverá conter cópia integral do referido auto, 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): 26528 de 13-06-2019; 53283 de 05-12-2019 e 16166 de
16-04-2020-----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 254/1996 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Maria das Angústias Correia Ferreira e Manuel Proença Fernandes --------Local da Obra: Urbanização Quinta da Paiva, Vale de Carro, freguesia de Albufeira e
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Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar com piscina e muros de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido
tendo em conta o parecer técnico de vinte de abril de dois mil e vinte, devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 22764 de 02-06-2016 ----------------------------------------Processo n.º: 42CP/2015 --------------------------------------------------------------------Requerente: Matilde Girão -------------------------------------------------------------------Local da Obra: Beco Maria Luísa, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------Assunto: Exposição - Construção de piscina – Legalização ---------------------------------Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, tendo em conta o parecer da Chefe da
Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de onze de maio
de dois mil e vinte e do parecer do Consultor Jurídico Municipal de oito de maio
de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 22216 de 20-05-2019 e 17014 de 22-04-2020 --------------Processo n.º: 355/2007 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Suaves Encostas, Lda.----------------------------------------------------------Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia --------------------------------------------Assunto: Exposição – Requerendo que seja declarada a caducidade do pedido de
licenciamento efetuado através do requerimento n.º 18224 de 24/05/2011 e
pretendendo que seja dado seguimento ao requerimento 22216 de 20/05/2019
referente à construção de edificação multifamiliar ----------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de declaração de caducidade
apresentado no requerimento número 18224 de vinte e quatro de maio de dois mil
e onze nos termos da informação técnica de vinte e sete de abril de dois mil e
vinte e do parecer técnico de vinte e oito de abril de dois mil e vinte. -------------- Requerimento (s) n.º (s): 50155 de 15-11-2017, 32589 de 29-06-2018; 22191 de 2005-2019; 3942 de 24-01-2020 e 16759 de 21-04-2020 -----------------------------------Processo n.º: 363/1998 ----------------------------------------------------------------------Requerente: João Filipe Amaral Estrela e Outra -------------------------------------------Local da Obra: Alto dos Caliços, Lote G1, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------Assunto: Licença – Construção de piscina e legalização de muros de vedação -------------Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------19 de maio de 2020
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Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta o parecer técnico de quatro de maio de dois mil e vinte. ------------------- Requerimento (s) n.º (s): 1880 de 15-01-2019 e 11630 de 18-03-2019 -----------------Processo n.º: 4/2019 ------------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Ferreira dos Santos e Outra------------------------------------Local da Obra: Bairro dos Pescadores, n.º 8, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação 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 trinta 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): 52423PE de 29-11-2019 e 52423 de 29-11-2019 ------------Processo n.º: 76/2007 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Daniel Mendonça Pires e Outros ----------------------------------------------Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ---------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de trinta de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 27258 de 18-06-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 351/1998 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Navemestra – Investimentos Imobiliários, Lda. ------------------------------Local da Obra: Tavagueira, Lote n.º 9, freguesia da Guia ----------------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com piscina e legalização de muro
de vedação------------------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de nove de maio 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): 28620 de 28-06-2019; 37061 de 26-08-2019 e 49237 de
13-11-2019 ------------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 735/1966 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Imobiliária CMCJC, Lda. -------------------------------------------------------Local da Obra: Rua do M.F.A., n.º 36, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------Assunto: Licença – Ampliação e remodelação de edifício -----------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de oito de maio 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): 51577 de 24-11-2017; 4512 de 30-01-2018; 31961 de 2619 de maio de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

06-2018 e 35826 de 20-07-2018 -----------------------------------------------------------Processo n.º: 52CP/2017 --------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Fernanda Duarte da Silva Oliveira -------------------------------------Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 32, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina, casa de máquinas e alteração de
muro de vedação -----------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de quatro de maio 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): 32884PU de 03-07-2018; 32884PE de 03-07-2018; 32884
de 03-07-2018 e 16650 de 17-04-2020 ----------------------------------------------------Processo n.º: 10/1984 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Peter Simon Zylka e Riccardo Dino Acconci ----------------------------------Local da Obra: Álamos, freguesia da Guia --------------------------------------------------Assunto: Exposição – Ampliação de moradia unifamiliar – Legalização --------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de trinta de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 1390 de 09-01-2020 ------------------------------------------Processo n.º: 3IP/2020 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Catarina Simões Jesus Vieira -------------------------------------------------Local da Obra: Pedra de Escorregar, freguesia da Guia------------------------------------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício de habitação
multifamiliar ----------------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos
termos do parecer técnico de nove de maio de dois mil e vinte. ---------------------- Requerimento (s) n.º (s): 18879 de 02-05-2019 e 31808 de 18-07-2019 --------------Processo n.º: 20/1978 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Lisete V.X.G. da Silva e Outros-----------------------------------------Local da Obra: Tomilhal, Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de prédio existente – Legalização -------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de doze de maio 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): 30049 de 08-07-2019 ----------------------------------------Processo n.º: 47/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Catarino Vieira António --------------------------------------------------------Local da Obra: Bairro dos Pescadores, n.º 40, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -Assunto: Licença – Alteração do prédio existente e construção de piscina ---------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de doze de maio de dois mil e vinte,
que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o
indeferimento do pedido. -------------------------------------------------------------------A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos
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centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de
atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 42253 de 19-09-2017 e 17782 de 23-04-2019 --------------Processo n.º: 272/1997 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Zhuo Changyun ----------------------------------------------------------------Local da Obra: Rua 5 de Outubro, n.º 10 e 12, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -Assunto: Licença – Alteração de edificação – legalização ----------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de oito de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 38406 de 04-09-2019 ----------------------------------------Processo n.º: 57T/1990 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Alves Filipe e Alves Duarte, Compra e Venda de Propriedades, Lda. --------Local da Obra: Baía do Mel, Forno de Cal, Patã de Baixo, n.º 42, Fração “AT”, freguesia
de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de edifício existente – legalização --------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de doze de maio 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): 40477 de 18-09-2019; 17645 de 28-04-2020 e 18344 de
19 de maio de 2020

05-05-2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 1037/1988 --------------------------------------------------------------------Requerente: Jacinto Martins Francisco – Cabeça de Casal de Herança -------------------Local da Obra: Alfarrobeiras, freguesia de Ferreiras -------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar – Legalização------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de sete de maio de dois mil e vinte devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 34310 de 11-07-2018; 53787de 09-12-2019 e 17498 de
28-04-2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 60/2018 -----------------------------------------------------------------------Requerente: James Mary O Reilly e Linda Ann O Reilly ------------------------------------Local da Obra: Alpouvar, Lote n.º 53, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-----------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação ------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido
tendo em conta o parecer técnico de doze de maio de dois mil e vinte, devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 30019 de 05-07-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 46/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Ocean Afternoon Unipessoal, Lda. --------------------------------------------Local da Obra: Quinta da Orada, Frações “L e D”, Lote n.º 3, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de utilização para estabelecimento de Restauração e
Bebidas com música ao vivo – Legalização ---------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de cinco de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 6963 de 14-02-2019; 55247de 16-12-2019; 15346 de 0704-2020; 15302 de 07-04-2020 e 15891 de 14-04-2020----------------------------------Processo n.º: 1OU/2019 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Repsol Portuguesa, S.A. --------------------------------------------------------Local da Obra: Porto de Pesca de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---19 de maio de 2020
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Assunto: Licença – Instalação de armazenamento de combustíveis e posto de
abastecimento de combustíveis para embarcações -----------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido, nos termos do parecer técnico de nove
de maio de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 25544 de 18-05-2018; 28850II de 28-06-2019; 28850 de
28-06-2019; 438 de 03-01-2020; 6951 de 11-02-2020 e 11889 de 11-03-2020 ---------Processo n.º: 879/1968 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Carla Cecília Oliva Condenço ---------------------------------------------------Local da Obra: Vale de Santa Maria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um edifício de habitação e muros de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido
tendo em conta o parecer técnico de treze de maio de dois mil e vinte, devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 1905 de 13-01-2020; 3861 de 24-01-2020 e 5665 de 1302-2020 --------------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 1OU/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, S.A. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização dos Salgados, freguesia da Guia ------------------------------Assunto: Licença – Duas instalações destinadas a armazenagem de gases de petróleo
liquefeitos (GPL) - Classe A2 ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de doze de maio 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. ----------------------------------------------------------------------------------------19 de maio de 2020

 Requerimento (s) n.º (s): 7709 de 20-02-2017; 56175 de 22-12-2017; 8083 de 2102-2018; 55664 de 30-11-2018; 7030 de 14-02-2019; 30855 de 11-07-2019;
ECMA39953PE de 16-09-2019; ECMA39953I de 16-09-2019; ECMA39953 de 16-092019; 41418 de 24-09-2019; 53435 de 05-12-2019; 5072PE de 31-01-2020 e 5072de
31-01-2020 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 26T/2013----------------------------------------------------------------------Requerente: Quinta da Enxertia – Imobiliária e Agro-Turismo, Lda. ----------------------Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------Assunto: Licença – Alteração de construção de um estabelecimento hoteleiro “Hotel
Rural” -----------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de dezassete de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 1514 de 10-01-2020 -------------------------------------------Processo n.º: 541/2006 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Famoso Parâmetro, Unipessoal, Lda. ------------------------------------------Local da Obra: Lagoas, Caminho do Paraíso, freguesia de Ferreiras -----------------------Assunto: Licença – Alteração de um edifício habitacional, piscinas e muros --------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de treze de maio 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
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senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo
sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. --------Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a
minuta, também por unanimidade. ---------------------------------------------------------= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO =
Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. -------------= ENCERRAMENTO =
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e trinta minutos, foi a
reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo
senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de
Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. ------________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
19 de maio de 2020

