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2 de junho de 2020

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO DE 2020
Ao segundo dia do mês de junho do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Albufeira, no
edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma reunião ordinária
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, deu a
Câmara início ao: -----------------------------------------------------------------------------= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA =
O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou quando é que estava prevista a criação
do fundo de emergência e quando estava prevista a sua aplicação. Questionou depois
como é que iria ser feito o acesso às praias e se esta questão tinha sido articulada com
os concessionários. Perguntou ainda se o senhor presidente iria acolher a proposta dos
vereadores não permanentes para celebrar protocolos com clubes e associações, a fim
destas entidades puderem contratar pessoas para sensibilizar visitantes/turistas para
os cuidados a ter neste contexto de pandemia. Afirmou seguidamente que falta
praticamente um ano para acabar o mandato e que já se vê alguma atitude de
propaganda e de preocupação eleitoralista, não pela parte dos vereadores não
permanentes, com certeza, e perguntou o que iria ser feito até ao fim do mandato,
nomeadamente na recuperação do concelho e na requalificação dos seus espaços
públicos. Disse depois que os vereadores não permanentes estiveram presentes na
inauguração da primeira pedra do Lar e Creche dos Olhos de Água, um projeto que foi
pensado há muitos anos atrás. Perguntou depois para quando se prevê lançar a obra e
qual o seu timing, ou seja, quantos anos serão necessários para a concluir. Perguntou
ainda qual o ponto de situação relativamente aos lares do Cerro de Malpique e das
Fontaínhas, uma vez que os vereadores não permanentes já por várias vezes
demonstraram a sua preocupação com estas valências. Disse depois saber que as coisas
estão adiantadas no caso do Cerro de Malpique e existe a vontade de iniciar, enquanto
nas Fontaínhas já há muitos anos que existe a promessa de fazer aquela obra, mas ela
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ainda não está feita, pelo que perguntou o que se pretende fazer relativamente a esta
questão. Lembrou seguidamente que foi criada uma comissão de acompanhamento à
crise Covid-19, órgão que só reuniu uma vez, o que não constituía o objetivo inicial.
Referiu depois que esta comissão foi criada por proposta dos vereadores não
permanentes, daí compreender que tenha um efeito praticamente nulo, uma vez que o
que conta na câmara municipal são as propostas e as ideias do Partido Social Democrata
e do seu presidente. Lamentou seguidamente que assim seja e que este pensamento
exista, pelo que quis deixar registada a sua indignação e a sua insatisfação com este
facto. Perguntou depois se vão ser criadas isenções para a ocupação da via pública e se
os espaços vão estar mais libertos. ---------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes se
congratulavam com o lançamento da primeira pedra do Lar dos Olhos de Água, uma obra
que já vem com atraso, assim como outras. Afirmou depois que esta obra é um bocado
paradigmática daquilo que os vereadores não permanentes sempre disseram ao longo do
presente mandato, uma vez que poderiam ser feitas de outra forma, sem depender do
saldo de gerência, ou iniciando-se no verão. Lembrou ainda que esta obra se está agora
a iniciar, o que prova que existem obras que podem ser feitas no verão e não estão
dependentes do saldo de gerência, dado que esta obra foi lançada com o saldo de
gerência do ano passado, ou seja, foi planeada, foi lançada e será executada no
presente ano, o que deveria acontecer com todas as obras. Defendeu depois que só não
se fazem mais obras desta forma porque se calhar não existe assim tanta vontade
política, ou então existe alguma gestão do calendário eleitoral. Referiu também que no
discurso feito aquando do lançamento da primeira pedra foi dito que o município tinha a
intenção de pedir um estudo de viabilidade para o Lar das Fontaínhas, o que se
estranha que seja feito nesta altura, até porque já foi assinado o contrato de cedência
do terreno que depois foi revertido para a construção do lar, tendo também já sido
assinado uma espécie de um contrato que envolve a participação do município na gestão
do próprio lar. Perguntou seguidamente para que servirá este estudo de viabilidade,
uma vez que é mais do que notório que esta valência é necessária naquele local já há
muitos anos. Questionou ainda se também foi feito um estudo de viabilidade para o Lar
dos Olhos de Água e se também vai ser feito um estudo deste tipo para o Lar do Cerro
de Malpique. Perguntou também como está a situação da reversão do terreno para se
iniciar a obra deste último lar, dado que a reversão dos terrenos demora sempre anos
em Albufeira. Disse depois que o senhor vereador Ricardo Clemente se referiu ao plano
de intervenção na economia local e lembrou o senhor presidente que há quinze dias
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prometeu que iriam sair certas medidas dentro de um ou dois dias, o que não se veio a
verificar, com algum desalento por parte das pessoas que precisam de ajudas urgentes.
Afirmou seguidamente que o senhor presidente já tinha dito na comissão recém-criada
e voltou a dizer no lançamento da primeira pedra do Lar dos Olhos de Água que
pretende relançar a economia através do investimento nas grandes obras públicas e no
lançamento das obras particulares. Disse depois que os vereadores não permanentes
sabem que 80% ou 90% da economia local depende direta ou indiretamente do turismo,
pelo que apoiar a economia local só através da construção civil vai deixar muita gente
para trás. Referiu ainda que no Agrupamento de Escolas de Ferreiras um aluno queixouse que passava fome em casa durante uma aula síncrona, o que constituiu uma situação
dramática. Afirmou seguidamente que este aluno deixou de ser apoiado pelo município
porque já não haviam cabazes disponíveis, situação que foi contornada pela direção do
agrupamento com a ajuda de outras pessoas. Lembrou depois que se trata de um caso
dramático e que existem muitos casos como este, sendo que estas pessoas não vão ser
beneficiadas com o lançamento de obras particulares e com o lançamento de grandes
obras. Referiu ainda que se trata de uma família monoparental que não vai ser ajudada
desta forma, sendo por isso importante ter muita atenção com os planos que se
pretendem implementar e com a intervenção que se pretende fazer, para que o
município chegue a quem mais precisa. Defendeu ainda que é necessário que exista a
noção da realidade no terreno para intervir da melhor forma. Afirmou seguidamente
que a questão das obras lhe parece muito redutora, uma vez que o município está quase
totalmente vocacionado para o turismo. Disse depois que na última assembleia municipal
foi mencionada a questão do alcatroamento de um desvio na Ilha da Madeira que foi
aprovado pela câmara municipal, mas parece que esta estrada terá sido alargada para
dentro da propriedade de uma pessoa que reclama essa parte. Defendeu depois que
quando se faz o alcatroamento de um caminho, a câmara municipal tem que ter a
certeza que as coisas estão regularizadas e que todas as partes envolvidas estão
confortáveis com esse alcatroamento, o que parece não ter sido o caso. Solicitou
seguidamente que se procurasse ver porque é que estas situações estão a acontecer.
Lembrou ainda que os vereadores não permanentes já pediram por várias vezes o
contrato dos outdoors com publicidade externa e nomeadamente o nome da empresa
contratada. Disse depois que é a última vez que faz este pedido e que o próximo pedido
já será feito a outras entidades, uma vez que desde fevereiro que este pedido é
referido nas atas das reuniões da câmara municipal. Perguntou depois se já estava
resolvida a questão do dinheiro do protocolo celebrado com a Rádio Solar, dado ser
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urgente o desbloqueio desta verba. Alertou ainda para o facto de ter ocorrido a
derrocada de um teto num apartamento em Santa Eulália, situação que podia ter sido
dramática, mas por sorte a família que mora na parte de baixo desse prédio não estava
na sala. Disse também que esta família tem uma criança de dois anos. Referiu
seguidamente que este prédio tem por cima uma arrecadação que foi transformada em
habitação para imigrantes. Alertou ainda para o facto desta construção ilegal já ter
sido sujeita a um despacho de demolição em dois mil e três, despacho esse que não foi
cumprido. Afirmou depois que este espaço tem um contador de água do município e que
a placa terá sido furada para montar essa ligação de água. Perguntou seguidamente de
quem seria a responsabilidade caso tivesse havido uma tragédia, uma vez que a
autarquia tem aqui responsabilidades de vários níveis, seja de fiscalização, seja do
contador de água. Referiu ainda saber que existem técnicos no município que tinham
conhecimento desta situação. Disse depois que o Serviço Municipal de Proteção Civil já
interveio neste caso particular, mas perguntou de quem teria sido a responsabilidade no
caso de ter existido uma tragédia e também quantas tragédias como esta não estarão
para acontecer no concelho. Defendeu seguidamente que seria importante fazer uma
verificação de todas as situações que envolvem este tipo de ligações, dado que a
autarquia está a assumir responsabilidades quando coloca contadores neste tipo de
imóveis. Disse ainda que uma vez que se trata de uma situação ilegal, esta colocação não
devia acontecer. Pediu depois que fossem feitos os devidos procedimentos para
desresponsabilizar o município e evitar que tragédias destas possam acontecer no
futuro. Terminou dizendo que tem fotos da derrocada e que as iria partilhar com os
restantes membros da câmara municipal. ---------------------------------------------------O senhor presidente disse que iria reunir a comissão de acompanhamento à pandemia na
semana seguinte e que a proposta de criação do fundo de emergência está a ser
ultimada, havendo ainda que tratar de algumas questões relativas ao cabimento da
verba necessária. Afirmou depois que a requalificação dos espaços exteriores está em
curso, nomeadamente na avenida Sá Carneiro, na rua do MFA, na rua António Aleixo, na
baixa da cidade, na avenida dos Descobrimentos até à Orada, na estrada dos Olhos de
Água e na estrada da Mosqueira. Referiu seguidamente que o Lar das Fontaínhas está
praticamente tratado, faltando agora lançar o concurso. Admitiu ainda que também lhe
causou estranheza a necessidade de realizar um estudo de viabilidade deste
equipamento, mas o Tribunal de Contas aconselhou este procedimento quando deu o
visto ao Lar dos Olhos de Água. Referiu seguidamente que também deverá ser feito um
estudo de viabilidade para o Lar dos Caliços, por uma questão de coerência. Informou
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ainda que a obra do Lar dos Olhos de Água não arrancou mais cedo devido a várias
vicissitudes que foram surgindo, nomeadamente ao facto do primeiro concurso ter
ficado deserto. Disse depois que terá que ver melhor com os serviços o que se passa na
estrada da Ilha da Madeira. Afirmou seguidamente que no dia anterior lhe ligou o
senhor Fernando Guimarães, da Rádio Solar, e que já falou com os serviços no sentido
de ser paga uma fatura que se encontra pendente. Referiu depois que o município
respondeu o mais rapidamente possível à situação que ocorreu em Santa Eulalia,
nomeadamente através da transferência das pessoas que habitavam no imóvel onde se
deu a derrocada. Afirmou seguidamente que se trata de uma situação perigosa e que
pensa que a instalação ilegal já não tem água. Convidou depois o senhor vereador
Rogério Neto a explicar a questão do acesso às praias. -----------------------------------O senhor vereador Rogério Neto disse que o acesso às praias se divide em duas
questões distintas: o acesso pedonal e o acesso aos parques de estacionamento.
Afirmou depois que o acesso aos parques de estacionamento está a ser estudado pela
Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, e que em breve será
realizada uma reunião entre estes serviços e o Serviço Municipal de Proteção Civil.
Referiu ainda que nos acessos pedonais vai ser colocada sinalética a indicar às pessoas
para caminharem pela direita, bem como painéis à entrada de todas as praias com as
informações fundamentais para que as pessoas cumpram a legislação que saiu
recentemente sobre esta matéria, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 24/2020, de vinte
e cinco de maio. Informou ainda que o município está em sintonia com a Agência
Portuguesa do Ambiente e que no dia anterior o diretor desta entidade lhe ligou.
Afirmou seguidamente que as praias vão abrir no dia seis de junho corrente, ou seja, no
próximo sábado, pelo que o município dispõe de três dias para colocar toda a
informação nos painéis que serão instalados à entrada das praias. Disse depois que o
município também vai colocar sinalética nas passadeiras das praias, embora esta fosse
uma obrigação dos concessionários, serviço que aliás deve já estar a ser feito no
presente dia. Informou também que vai ser feito um ajuste direto para comprar
passadeiras e assim duplicar o número de passadeiras na Praia dos Pescadores e na
Praia do Peneco, devendo ser utilizada uma só passadeira para um sentido e outra para
o outro sentido, devendo este material começar a ser entregue a partir do próximo dia.
Referiu ainda que as indicações da APA vão no sentido da circulação pedonal se fazer
sempre pela direita, mesmo quando só exista uma passadeira, que é o caso da maior
parte das praias algarvias. -------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que o pagamento da ocupação da via pública está isento até
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trinta de junho corrente, mas provavelmente ficará isento até final de março do
próximo ano, existindo ainda a possibilidade de eventualmente aumentar algumas
esplanadas dentro do possível e avaliando caso a caso. Afirmou depois que a obra do Lar
dos Olhos de Água vai demorar setecentos e vinte dias a ser feita, prazo que o
município vai tentar encurtar, desde que a empresa tenha disponibilidade para o fazer.
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que Albufeira vai ser um estaleiro de obras
se se efetivarem todas as obras que o senhor presidente referiu, o que vai ser muito
difícil de gerir. Afirmou depois não acreditar que todas estas obras vão efetivamente
acontecer, dado que se trata de um número elevado de obras ao mesmo tempo.
Lembrou ainda que o senhor presidente já por várias vezes referiu que o município não
tem capacidade para dar resposta a tudo, o que tem originado alguns atrasos. Reiterou
seguidamente não acreditar que tudo isto seja concretizável, pelo que seria preferível
criar prioridades face ao que é mais necessário e realizar apenas as obras prioritárias,
não criando assim a ilusão que tudo isto seja praticável. -----------------------------------Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e
pela sequência nesta prevista, ou seja:------------------------------------------------------A – GENERALIDADES
= ATA DA REUNIÃO DE 21 DE ABRIL DE 2020 =
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia vinte e
um 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. ---------------------------------= SALDOS – ALTERAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA, NÚMERO 75
DE 20 DE ABRIL DE 2020 – INFORMAÇÃO =
Com origem nos Serviços de Tesouraria foi apresentada uma informação do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“O resumo diário da tesouraria n.º 75, do dia 20/04/2020, foi alterado devido ao facto
de, por lapso, terem sido inseridos dois cheques na conta 003500180000227253008,
da Caixa Geral de Depósitos, no valor total de 491,88 €, quando deveriam ter sido
lançados na conta 003500180000050063011, do mesmo banco, o que originou uma
troca de valores, mas apenas entre contas do mesmo banco. ------------------------------De referir, que esta correção implicou alteração em todos os resumos diários até à
data de hoje, dia em que foi efetuada a correção. ----------------------------------------- Banco conta 500/630: na coluna saldo para o dia seguinte, onde constava 22 897
050,18 €, passou a constar 22 896 558,30 €. -------------------------------------------2 de junho de 2020

 Banco conta 2272/530: na coluna saldo para o dia seguinte, onde constava 2 201
899,61 €, passou a constar 2 202 391,49 €. ---------------------------------------------Mais se informa, que a referida alteração não interferiu com Operações Orçamentais e
Operações não Orçamentais, mantendo-se os valores apresentados. ----------------------Junta-se em anexo os resumos diários apresentados em reunião de câmara que
sofreram alteração em consequência do assunto acima referido.--------------------------Face ao exposto, sugere-se que o assunto seja apresentado em reunião de câmara para
conhecimento.” -------------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA =
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário
da Tesouraria do dia um de junho de dois mil e vinte, eram das quantias de: -------------Operações Orçamentais – sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil,
trezentos e trinta euros e quarenta e três cêntimos. --------------------------------------Operações não Orçamentais – um milhão, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos
e quarenta e oito euros e quarenta 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 21/2020, de dezasseis de maio, que altera as medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, no âmbito das
inspeções técnicas periódicas; --------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 22/2020, de dezasseis de maio, que altera as medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; ------------------- Da Portaria n.º 116/2020, de dezasseis de maio, que procede à primeira
alteração à Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que regulamenta a Lei n.º 14/2014,
de 18 de março; ------------------------------------------------------------------------------ Da Resolução da Assembleia da República n.º 25/2020, de dezanove de maio,
que recomenda ao Governo que proceda à elaboração urgente de um plano para a
retirada de todo o material com amianto das escolas públicas; ---------------------------- Da Portaria n.º 121/2020, de vinte e dois de maio, que determina o dia 1 de
setembro de 2020 para a entrada em funcionamento dos juízos especializados dos
tribunais administrativos e fiscais;---------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 24/2020, de vinte e cinco de maio, que regula o acesso, a
ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença
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COVID-19, para a época balnear de 2020; -------------------------------------------------- Da Portaria n.º 126/2020, de vinte e seis de maio, que determina a isenção de
taxa de registo e de contribuição regulatória para quaisquer estruturas de natureza
extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados de saúde, ou
temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à
epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19; ------------------------------------------ Da Portaria n.º 127/2020, de vinte e seis de maio, que procede à sétima
alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social
Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março; ------------------ Da Portaria n.º 128/2020, de vinte e seis de maio, que procede à primeira
alteração ao Regulamento do Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo +CO3SO Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 52/2020, de 28 de fevereiro. ----- Do Decreto-Lei n.º 24-A/2020, de vinte e nove de maio, que altera as medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; ------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de vinte e nove 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 – CONSULTA PRÉVIA PARA FORNECIMENTO DE MUPIS,
MAXI MUPIS E OUTDOORS 2019 E 2020 – INFORMAÇÃO =
O senhor presidente disse que neste ponto se encontra a informação dos outdoors
referida pelo senhor vereador Victor Ferraz no período antes da ordem do dia, pelo
que perguntou se esta informação tinha sido distribuída atempadamente e se este edil
a tinha recebido. ----------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz respondeu que não tinha a certeza de ter recebido
esta documentação, mas que iria verificar. -------------------------------------------------2 de junho de 2020

O senhor presidente disse que se poderiam tirar cópias para os senhores vereadores
não permanentes, caso estes edis não tivessem recebido a referida documentação. -----Relativamente a este assunto foi apresentada uma informação subscrita pela senhora
chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial do seguinte teor: ---------“Em anexo à presente informação é apresentada fotocópia dos elementos do
procedimento para aquisição de Mupis, Maxi Mupis e Outdoors, conforme solicitação
feita em reunião, do executivo municipal, realizada em 19/05/2020.” --------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= APOIOS – A.H.S.A. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE DE
ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em treze de maio último do seguinte teor: -“Pela AHSA – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira foi, solicitado a
disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço. ------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, com que a AHSA – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira se
depara; ------------------------------------------------------------------------------------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------ A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, à AHSA – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira, de acordo
com o quadro anexo: ----------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras Cirúrgicas

__________________________

QUANTIDADE
155 unidades

 E 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 são
naturalmente favoráveis aos apoios propostos, mas defendeu que deve haver um
critério de equidade para evitar situações de desigualdade na atribuição dos
mesmos. Lembrou depois que têm estado a ser concedidos apoios muito contra o
pensamento do senhor presidente de que existem responsabilidades exclusivas do
Governo e responsabilidades exclusivas da autarquia, embora os vereadores não
permanentes sempre tenham defendido que o município deve conceder apoios se
puder, independentemente de quem seja a competência em determinadas matérias.
Reiterou seguidamente que é importante que exista um critério de equidade, dado
que existem outras entidades que ficaram de fora dos apoios concedidos.
Terminou referindo que o município deve ser o mais justo possível nesta matéria.
O senhor presidente disse que defende a justiça acima de tudo. ---------------------A senhora vice-presidente disse que neste caso concreto se está a falar da
disponibilização de produtos para a prevenção do contágio da Covid-19 e que o
município tem respondido afirmativamente a todos os pedidos que lhe têm sido
feitos neste âmbito. Explicou que, por vezes, o apoio pode não ser logo dado
porque nem sempre o município dispõe das quantidades solicitadas em stock.
Referiu depois que não tem conhecimento de algum caso em que o município não
tenha disponibilizado equipamento de proteção individual e de limpeza às entidades
que o tenham solicitado. Terminou dizendo que basta as entidades fazerem um
email dirigido ao município a solicitar este tipo de material. ---------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que este material não está a chegar a toda
a gente, como é o caso dos comerciantes, uma vez que uns têm e outros não e a
alguns foi distribuído, enquanto a outros não. -------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que se estava a referir a instituições. -------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que se está a referir ao equipamento de
proteção individual. -------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que é o Serviço Municipal de Proteção Civil que
está a fazer a distribuição deste material pelos comerciantes. -----------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o município está a acudir a toda a
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gente, pelo que devia procurar saber quem precisa deste material, em vez de
ficar à espera que quem necessite faça um pedido formal. Defendeu ainda que
nenhuma entidade deve ficar de fora. ----------------------------------------------------O senhor presidente perguntou que entidade tinha ficado de fora. -------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que vai ser analisado o apoio ao
Destacamento

de

Trânsito

da

GNR,

pelo

que

perguntou

se

os

restantes

destacamentos também iriam ser apoiados. ----------------------------------------------O senhor presidente explicou que o município já disponibilizou equipamento de
proteção individual a todos os destacamentos da GNR. ---------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o município já tinha distribuído
este equipamento ao pessoal que trabalha na Segurança Social.-----------------------O

senhor

presidente

disse

que

se

calhar

esta

entidade

não

pediu

este

equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o município deveria tentar saber
que entidades ainda não tinham beneficiado deste tipo de apoio. ---------------------O senhor presidente explicou que este material é distribuído conforme as
necessidades de cada entidade, pelo que deverão as entidades fazer o respetivo
pedido. Afirmou depois que o município tem sempre assegurado a prestação deste
apoio a quem o solicita, mas que não o pode fazer em simultâneo para todas as
instituições. Agradeceu seguidamente a indicação das entidades que posam ter
ficado para trás neste processo. ----------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se este equipamento já tinha sido
disponibilizado à CPCJ. Referiu depois que não se lembra deste apoio ter sido
analisado pela câmara municipal.-----------------------------------------------------------O senhor presidente disse ter a ideia que este tipo de material já foi
disponibilizado à CPCJ, mas que eventualmente o pedido não necessitou de ser
analisado pela câmara municipal, dado tratar-se de uma entidade que depende
diretamente do município, tal como acontece com as unidades orgânicas do
município. Terminou agradecendo a indicação de qualquer entidade que possa ter
ficado sem este apoio do município. -------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – 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 catorze de maio último do seguinte
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teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“O CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE solicitou apoio com carácter de urgência à
CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA, na disponibilização de uma tenda destinada ao
fornecimento de refeições para as crianças utentes da Creche de Paderne, de forma a
poder assegurar a reabertura desta valência salvaguardando as condições de saúde
pública que as circunstâncias atuais exigem. ------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 tem exigido do Governo a aprovação de medidas extraordinárias e de
caráter urgente, com vista a prevenir a transmissão do vírus SARS-Cov-2;-----------2. A Declaração de Situação de Calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID19, que estabelece, entre outros, a fixação de limites e condicionamentos à
circulação e a racionalização da utilização de serviços públicos; -----------------------3. A definição de medidas excecionais e específicas estabelecidas ao abrigo dos
artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que define quanto
a atividades relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de
serviços, estabelecimentos de restauração, bem como ao acesso a serviços e
edifícios públicos;-------------------------------------------------------------------------4. A prioridade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da
segurança dos portugueses, aliada ao levantamento gradual das suspensões e
interdições decretados durante o período do estado de emergência, repercute-se
agora num caminho de regresso gradual da atividade económica ao seu normal
funcionamento, mediante a avaliação do quadro epidemiológico, sanitário, social e
económico, e implementado por diversas fases; -----------------------------------------5. A falta do equipamento, indispensável para prevenção da propagação do contágio do
COVID–19 com que o Centro Paroquial de Paderne se depara; -------------------------6. As instalações do Centro Paroquial de Paderne, não são dotadas de uma cantina
exclusiva para crianças, sendo a mesma comum a idosos e crianças; -------------------7. O apoio da Câmara Municipal a esta instituição é essencial para manter o seu
funcionamento, pois sem a existência deste equipamento, torna-se inviável a
reabertura da Creche de Paderne; -------------------------------------------------------8. 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
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projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração
central”, de acordo com o previsto no artº. 33º. nº. 1, respetivamente, alíneas o) e r)
da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------9. 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 nº. 1 do artigo 33º. da Lei
75/2013 de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------10. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------11. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo nº. 3 do artº. 35º. 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 o Centro Paroquial de Paderne através da disponibilização de uma tenda para
fornecimento de refeições às crianças utentes da Creche de Paderne, durante o
período compreendido entre o dia 18 de Maio a 15 de Agosto, tendo em conta que a
cedência do referido equipamento é indispensável para a prevenção da propagação
do contágio do COVID–19; ---------------------------------------------------------------- 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 – FREGUESIA DE PADERNE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em quinze de maio último do seguinte teor:-“Pela Freguesia de Paderne 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 Freguesia de Paderne 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; -------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---5. Conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, atendendo ao carácter de urgência; -------------------------------6. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------7. 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 Freguesia de Paderne, de acordo com o quadro anexo: ---------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras Cirúrgicas
Viseiras

QUANTIDADE
1000 unidades
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 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e cinco de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pela Cruz Vermelha Portuguesa foi, solicitado a disponibilidade de cedência de
produtos em falta naquele serviço. ----------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, com que a Cruz Vermelha Portuguesa se depara; ---------------------------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---2 de junho 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, à Cruz Vermelha Portuguesa, de acordo com o quadro anexo: ----------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

300 unidades

Máscaras KN95

200 unidades

Fatos de Proteção

30 unidades

Cobre Botas

30 unidades

Garrafão 5 litros de Solução alcoólica

1 unidade

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE - APOIO FINANCEIRO
EXTRAORDINÁRIO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e cinco de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1. A Pandemia provocada pela COVID-19, ameaçou a organização da estrutura social,
provocando uma grande destabilização organizacional, social e económica, que afetou
as famílias, as empresas e as instituições. -----------------------------------------------2. Tivemos que mudar comportamentos e formas de agir, até antes das medidas
governamentais que obrigaram grande parte da população a ficar em casa. -----------3. Das primeiras medidas governamentais tomadas para evitar a propagação da
Pandemia foi o encerramento das escolas, creches e jardins-de-infância através da
publicação do D. L. n.º 10-A/2020 de 13.03.20 que no seu artigo 9.º suspende todas
as atividades letivas e não letivas e formativas presenciais. ---------------------------4. Em consequência, todas as Creches e Jardins de Infância encerraram ao público,
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canalizando muitas delas os funcionários para os lares, para fazer face ao apoio aos
idosos. -------------------------------------------------------------------------------------5. Foi o caso, no concelho de Albufeira, do Centro Paroquial de Paderne, que tem a seu
cargo a Creche de Paderne com 71 crianças, a creche das Ferreiras com 37 crianças
e a creche de Albufeira com 69 crianças. -----------------------------------------------6. E uma instituição de solidariedade social, com atividade no concelho de Albufeira
que foi obrigadas a encerrar as atividades com as crianças e reforçar os cuidados
aos idosos, desenvolvendo soluções de duplicação de equipas de apoio permanente
aos mesmos, -------------------------------------------------------------------------------7. Em abril de 2020 a maior parte destas instituições iniciaram o apoio às famílias e às
crianças através da plataforma digital, com adesão na ordem dos 70%. Mas, já
existem vários pedidos de rescisão e pedidos de reavaliação das mensalidades em
consequência da drástica queda dos rendimentos das famílias. ------------------------8. Estas instituições mantiveram as despesas correntes e de pessoal, mas as receitas
caíram drasticamente, pondo em causa a sua viabilidade económica e a possibilidade
de prestarem à sociedade o serviço essencial de apoio às crianças. -------------------9. A sociedade e a economia não conseguem recuperar das consequências desta
epidemia se não conseguirmos voltar a pouco e pouco à "normalidade". E para
recuperamos a “normalidade" as instituições têm que voltar a funcionar de acordo
com as novas regras, nomeadamente, as creches e jardins-de-infância, para que os
pais possam voltar ao trabalho seguros que as suas crianças estão em boas
condições de higiene e segurança. -------------------------------------------------------10. Para as crianças estarem em segurança, as instituições têm que implementar as
novas regras de vivência social, recomendadas pela DGS que provocam custos
acrescidos nas empresas e instituições, nomeadamente, nas IPSS. --------------------11. Sem o apoio das instituições como as creches e os jardins-de-infância é impossível
às famílias, voltarem ao trabalho. --------------------------------------------------------12. É necessário apoiar as IPSS que operam no concelho de Albufeira, nomeadamente,
aquelas que tem creches e jardins-de-infância que foram encerradas por força da
legislação governamental de controlo da Pandemia, mas que continuaram ao serviço
da população, nomeadamente, no apoio aos idosos, mantendo a sua atividade dentro
das exigências legais, o que pressupõe um aumento de custos e diminuição de
receita. ------------------------------------------------------------------------------------13. De acordo com os artigos 2.º, 7.º e 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais
constituem atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos
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interesses próprios das respetivas populações. -----------------------------------------14. Designadamente, tem atribuições nos domínios da promoção e desenvolvimento,
saúde, ação social, proteção civil e desenvolvimento local (art.º 23.º da Lei 75/2013
de 12 de setembro), ----------------------------------------------------------------------15. Por outro lado, a Lei n.º 6/2020 de 10 de abril institui um regime excecional para
promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID-19. ------------------------------------------------------------------------16. No artigo 4.º do supra referido diploma legal, no âmbito dos apoios a pessoas em
situação de vulnerabilidade, a competência para a prestação dos apoios a pessoas em
situação de vulnerabilidade previsto na aliena v) do n.º 1 do art.º 33.º da lei 75/2013
de 12 de setembro, quando associados ao combate à pandemia da doença COVID-19,
é legalmente delegada no Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------17. Pelo que, ao abrigo dos artigos 2.º, 23.º n.º 1 e n.º 2 alínea h), 32.º, 33.º n.º 1 alínea
v) do RJAL aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do artigo 4.º no 1 e 2
da Lei 6/2020 de 10 de abril, ------------------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------A aprovação da concessão de um apoio pecuniário no valor de € 17.700,00 (dezassete
mil e setecentos euros) ao Centro Paroquial de Paderne, com o NIPC 503 720 542, com
sede no sítio da Cerca Velha 8200-466 Paderne, Albufeira para fazer face às
necessidades de tesouraria provocada pelo acréscimo de custos e diminuição de
receitas destas Instituições que tanto tem trabalhado em colaboração com a Câmara
para diminuir as consequências que a pandemia provocada pelo COVID-19 provocou na
população mais carenciada do concelho de Albufeira, bem como, no combate à sua
propagação.” ----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL - APOIO FINANCEIRO
EXTRAORDINÁRIO – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e cinco de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1. A Pandemia provocada pela COVID-19, ameaçou a organização da estrutura social,
provocando uma grande destabilização organizacional, social e económica, que afetou
as famílias, as empresas e as instituições. -----------------------------------------------2 de junho de 2020
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2. Tivemos que mudar comportamentos e formas de agir, até antes das medidas
governamentais que obrigaram grande parte da população a ficar em casa. -----------3. Das primeiras medidas governamentais tomadas para evitar a propagação da
Pandemia foi o encerramento das escolas, creches e jardins-de-infância através da
publicação do D. L. nº 10-A/2020 de 13.03.20 que no seu artigo 9.º suspende todas
as atividades letivas e não letivas e formativas presenciais. ---------------------------4. Em consequência, todas as Creches e Jardins de Infância encerraram ao público,
canalizando muitas delas os funcionários para os lares, para fazer face ao apoio aos
idosos. -------------------------------------------------------------------------------------5. Foi o caso, no concelho de Albufeira, da Fundação António Silva Leal, que tem a seu
cargo a Creche “O Búzio” com 25 crianças, a creche “Os Amendoinhas” com 106
crianças e o pré-escolar “O Búzio” com 105 crianças, todas na freguesia de
Albufeira e Olhos de Água.---------------------------------------------------------------6. E uma instituição de solidariedade social, com atividade no concelho de Albufeira
que foi obrigadas a encerrar as atividades com as crianças e reforçar os cuidados
aos idosos, desenvolvendo soluções de duplicação de equipas de apoio permanente
aos mesmos, -------------------------------------------------------------------------------7. Em abril de 2020 a maior parte destas instituições iniciaram o apoio às famílias e às
crianças através da plataforma digital, com adesão na ordem dos 70%. Mas, já
existem vários pedidos de rescisão e pedidos de reavaliação das mensalidades em
consequência da drástica queda dos rendimentos das famílias. ------------------------8. Estas instituições mantiveram as despesas correntes e de pessoal, mas as receitas
caíram drasticamente, pondo em causa a sua viabilidade económica e a possibilidade
de prestarem à sociedade o serviço essencial de apoio às crianças. -------------------9. A sociedade e a economia não conseguem recuperar das consequências desta
epidemia se não conseguirmos voltar a pouco e pouco à "normalidade". E para
recuperamos a “normalidade" as instituições têm que voltar a funcionar de acordo
com as novas regras, nomeadamente, as creches e jardins-de-infância, para que os
pais possam voltar ao trabalho seguros que as suas crianças estão em boas
condições de higiene e segurança. -------------------------------------------------------10. Para as crianças estarem em segurança, as instituições têm que implementar as
novas regras de vivência social, recomendadas pela DGS que provocam custos
acrescidos nas empresas e instituições, nomeadamente, nas IPSS. --------------------11. Sem o apoio das instituições como as creches e os jardins-de-infância é impossível
às famílias, voltarem ao trabalho. --------------------------------------------------------2 de junho de 2020

12. É necessário apoiar as IPSS que operam no concelho de Albufeira, nomeadamente,
aquelas que tem creches e jardins-de-infância que foram encerradas por força da
legislação governamental de controlo da Pandemia, mas que continuaram ao serviço
da população, nomeadamente, no apoio aos idosos, mantendo a sua atividade dentro
das exigências legais, o que pressupõe um aumento de custos e diminuição de
receita. ------------------------------------------------------------------------------------13. De acordo com os artigos 2.º, 7.º e 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais
constituem atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações. -----------------------------------------14. Designadamente, tem atribuições nos domínios da promoção e desenvolvimento,
saúde, ação social, proteção civil e desenvolvimento local (art.º 23.º da Lei 75/2013
de 12 de setembro), ----------------------------------------------------------------------15. Por outro lado, a Lei n.º 6/2020 de 10 de abril institui um regime excecional para
promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID-19. ------------------------------------------------------------------------16. No artigo 4.º do supra referido diploma legal, no âmbito dos apoios a pessoas em
situação de vulnerabilidade, a competência para a prestação dos apoios a pessoas em
situação de vulnerabilidade previsto na aliena v) do n.º 1 do art.º 33.º da lei 75/2013
de 12 de setembro, quando associados ao combate à pandemia da doença COVID-19,
é legalmente delegada no Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------17. Pelo que, ao abrigo dos artigos 2.º, 23.º n.º 1 e n.º 2 alínea h), 32.º, 33.º n.º 1 alínea
v) do RJAL aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do artigo 4.º n.º 1 e
2 da Lei 6/2020 de 10 de abril, ----------------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------A aprovação da concessão de um apoio pecuniário no valor de € 23.600,00 (vinte e três
mil e seiscentos euros) à Fundação António Silva Leal, com o NIPC 502 904 879, com
sede na R. Carlos Testa, n.º 1 – 4.º 1050-046 Lisboa, para fazer face às necessidades
de tesouraria provocada pelo acréscimo de custos e diminuição de receitas destas
Instituições que tanto tem trabalhado em colaboração com a Câmara para diminuir as
consequências que a pandemia provocada pelo COVID-19 provocou na população mais
carenciada do concelho de Albufeira, bem como, no combate à sua propagação.” ---------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DA GUIA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
2 de junho de 2020

__________________________

Câmara Municipal de Albufeira

despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e seis de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------”Pela Casa de Repouso Nossa Senhora de Guia foi, através da comunicação anexa ao
presente, solicitado a disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele serviço.
Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, com que a Casa de Repouso Nossa Senhora de Guia se depara; ------------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------6. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino: ----------------------------------------------------------------------------------- A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, à Casa de Repouso Nossa Senhora de Guia, de acordo com o quadro
anexo: -------------------------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas (KN95)

150 unidades

Batas

150 unidades

Luvas descartáveis de nitrilo

5 caixas

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – DESTACAMENTO DE TRÂNSITO DA GUARDA NACIONAL
REPUBLICANA DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
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despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e seis de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------”Pelo Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de Albufeira foi,
através da comunicação anexa ao presente, solicitado a disponibilidade de cedência de
produtos em falta naquele serviço. ----------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, com que o Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de
Albufeira se depara; ----------------------------------------------------------------------2. A emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
30 de Janeiro de 2020, bem como a classificação do vírus como pandemia, no dia 11
de Março de 2020 pela mesma entidade; ------------------------------------------------3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
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 ao Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de
Albufeira de: ------------------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

200 unidades

Máscaras KN95

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. -------Antes da discussão dos quatro assuntos a seguir descritos, o senhor presidente,
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e da Santa Casa da
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Misericórdia de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do
artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a
respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a
presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em quinze de maio último 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. Conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, atendendo ao caráter de urgência; --------------------------------6. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------7. 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: --------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas

200 unidades

Luvas descartáveis de nitrilo de cano longo

360 unidades

Batas

30 unidades

Mascaras KN95

25 unidades

Toucas

30 unidades

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora
vice-presidente. -----------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em vinte e um de maio último 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
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reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino: ----------------------------------------------------------------------------------- A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, de
acordo com o quadro anexo: --------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO

QUANTIDADE

Máscaras Cirúrgicas
Batas

200
30

Luvas descartáveis cano longo

360

Máscaras KN95

25

Toucas

30

 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 vinte e cinco de maio último 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. ---2 de junho 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, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, de
acordo com o quadro anexo: --------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras Cirúrgicas

QUANTIDADE
400 unidades

Luvas descartáveis de nitrilo de cano longo

60 unidades

Batas

60 unidades

Máscaras KN95

25 unidades

Fatos de proteção

15 unidades

Cobre botas

30 unidades

Cogula de proteção

30 unidades

Toucas

30 unidades

Luvas descartáveis de latex

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 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA - APOIO
FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, no impedimento do senhor
presidente, em vinte e cinco de maio último do seguinte teor: -----------------------------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1. A Pandemia provocada pela COVID-19, ameaçou a organização da estrutura social,
provocando uma grande destabilização organizacional, social e económica, que afetou
as famílias, as empresas e as instituições. -----------------------------------------------2. Tivemos que mudar comportamentos e formas de agir, até antes das medidas
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governamentais que obrigaram grande parte da população a ficar em casa. -----------3. Das primeiras medidas tomadas para evitar a propagação da Pandemia foi o
encerramento das escolas, creches e jardins-de-infância através da publicação do
D. L. n.º 10-A/2020 de 13.03.20 que no seu artigo 9.º suspende todas as atividades
letivas e não letivas e formativas presenciais. ------------------------------------------4. Em consequência, todas as Creches e Jardins de Infância encerraram ao público,
canalizando muitas delas os funcionários para os lares e outras atividades de apoio
aos idosos, às crianças e às famílias.-----------------------------------------------------5. Foi o caso, no concelho de Albufeira, da Santa Casa da Misericórdia, que tem a seu
cargo a Creche Tempos de Infância na freguesia da Guia com 44 utentes, a Creche
Quinta dos Pardais com 67 utentes, e o Jardim de Infância Quinta dos Pardais com
49 utentes, ambas situadas na freguesia de Albufeira e Olhos de Água. --------------6. Trata-se de uma instituição de solidariedade social, com atividade no concelho de
Albufeira que foi obrigada a encerrar as atividades com as crianças e reforçar os
cuidados aos idosos, desenvolvendo soluções de duplicação de equipas de apoio
permanente aos mesmos, -----------------------------------------------------------------7. Em abril de 2020 a maior parte destas instituições iniciaram o apoio às famílias e às
crianças através da plataforma digital, com adesão na ordem dos 70%. Mas, já
existem vários pedidos de rescisão e pedidos de reavaliação das mensalidades em
consequência da drástica queda dos rendimentos das famílias. ------------------------8. Estas instituições mantiveram as despesas correntes e de pessoal, mas as receitas
caíram drasticamente, pondo em causa a sua viabilidade económica e a possibilidade
de prestarem à sociedade o serviço essencial de apoio às crianças. -------------------9. A sociedade e a economia não conseguem recuperar das consequências desta
epidemia se não conseguirmos voltar a pouco e pouco à "normalidade". E para
recuperamos a “normalidade" as instituições têm que voltar a funcionar de acordo
com as novas regras, nomeadamente, as creches e jardins-de-infância, para que os
pais possam voltar ao trabalho seguros que as suas crianças estão em boas
condições de higiene e segurança. -------------------------------------------------------10. Para as crianças estarem em segurança, as instituições têm que implementar as
novas regras de vivência social, recomendadas pela DGS que provocam custos
acrescidos nas empresas e instituições, nomeadamente, nas IPSS. --------------------11. Sem o apoio das instituições como as creches e os jardins-de-infância é impossível
às famílias, voltarem ao trabalho. --------------------------------------------------------12. É necessário apoiar as IPSS do concelho, nomeadamente, aquelas que tem creches e
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jardins-de-infância que foram encerradas por força da legislação governamental de
controlo da Pandemia, mas que continuaram ao serviço da população, nomeadamente,
no apoio aos idosos, mantendo a sua atividade dentro das exigências legais, o que
pressupõe um aumento de custos e diminuição de receita.------------------------------13. De acordo com os artigos 2.º, 7.º e 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais
constituem atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações. -----------------------------------------14. Designadamente, tem atribuições nos domínios da promoção e desenvolvimento,
saúde, ação social, proteção civil e desenvolvimento local (art.º 23.º da Lei 75/2013
de 12 de setembro), ----------------------------------------------------------------------15. Por outro lado, a Lei n.º 6/2020 de 10 de abril institui um regime excecional para
promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID-19. ------------------------------------------------------------------------16. No seu artigo 4.º sobre apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade,
nomeadamente, a competência para a prestação dos apoios a pessoas em situação de
vulnerabilidade previsto na aliena v) do n.º 1 do art.º 33.º da lei 75/2013 de 12 de
setembro, quando associados ao combate à pandemia da doença COVID-19, é
legalmente delegada no Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------17. Pelo que, ao abrigo dos artigos 2.º, 23.º n.º 1 e n.º 2 alínea h), 32.º, 33.º n.º 1 alínea
v) do RJAL aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do artigo 4.º no 1 e 2
da Lei 6/2020 de 10 de abril, ------------------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------A aprovação da concessão de um apoio pecuniário no valor de € 16.000,00 (dezasseis
mil euros) à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, para fazer face às necessidades
de tesouraria provocada pelo acréscimo de custos e diminuição de receitas destas
Instituições que tanto tem trabalhado em colaboração com a Câmara para diminuir as
consequências que a pandemia provocada pelo COVID-19 provocou na população mais
carenciada do concelho de Albufeira, bem como, no combate à sua propagação.” ---------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 – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
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teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Vem a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Albufeira, através do ofício anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal,
solicitar apoio financeiro para o ano de 2020. ----------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Que a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Albufeira é uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objeto social a
prestação de apoio social, cultural, recreativo e desportivo aos seus associados,
designadamente, aos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, Bombeiros
Voluntários de Albufeira e das Juntas de Freguesia do concelho, bem como dos
respetivos familiares; --------------------------------------------------------------------2. Que atualmente, o número de associados abrangidos pelos serviços prestados pela
referenciada Associação excede os seiscentos; ----------------------------------------3. Que o Município de Albufeira reconhece assumir primordial importância os objetivos
e fins prosseguidos pela aludida Associação, junto dos respetivos associados e seus
familiares;---------------------------------------------------------------------------------4. Que as Associações e Instituições Privadas, empenhadas na prossecução de fins de
natureza similar aos indicados merecem, indubitavelmente, o apoio das entidades
públicas, designadamente, das Autarquias Locais; --------------------------------------5. A alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere
competência à Câmara Municipal para deliberar sobre a concessão de apoio
financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou
participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento
de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios
sociais aos mesmos e respetivos familiares; ---------------------------------------------------------------------------------------- Proponho ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere apoiar a Cooperativa de Consumo e Associação dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, através da comparticipação
financeira para o ano de 2020 no valor de 80.000,00€.” -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente a senhora vice-presidente. ----------------------------------------= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
- MATERIAL DIDÁTICO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
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teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Vem a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Albufeira, através do ofício anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal,
solicitar apoio para aquisição de material didático para o Jardim de Infância e ATL Os
Piratas.----------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Que a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Albufeira é uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objeto social a
prestação de apoio social, cultural, recreativo e desportivo aos seus associados,
designadamente, aos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, Bombeiros
Voluntários de Albufeira e das Juntas de Freguesia do concelho, bom como dos
respetivos familiares; --------------------------------------------------------------------2. Que o Município de Albufeira reconhece assumir primordial importância os objetivos
e fins prosseguidos pela aludida Associação, junto dos respetivos associados e seus
familiares; ---------------------------------------------------------------------------------3. Que as Associações e Instituições Privadas, empenhadas na prossecução de fins de
natureza similar aos indicados merecem, indubitavelmente, o apoio das entidades
públicas, designadamente, das Autarquias Locais; --------------------------------------4. Que tendo em conta a atual conjuntura a nível mundial, provocado pela pandemia
COVID-19, e todas as regras obrigatórias para a abertura do Jardim de Infância e
do ATL, não é permitida a partilha de brinquedos entre as crianças; ------------------5. Tendo em conta que nos meses de Abril e Maio a Cooperativa teve uma grande
redução de receita devido ao facto de a cantina e bares estarem encerrados e por
não ter sido cobrada a mensalidade de frequência no Jardim de Infância e ATL; ----6. A alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere
competência à Câmara Municipal para deliberar sobre a concessão de apoio
financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou
participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento
de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios
sociais aos mesmos e respetivos familiares; ----------------------------------------------------------------------------------------Proponho ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere apoiar a Cooperativa de Consumo e Associação dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, através da comparticipação
financeira para aquisição de material didático no valor de 6.048,28€, conforme
orçamento em anexo.” ------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente a senhora vice-presidente. ----------------------------------------= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
– ESTANTES – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pela Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de
Albufeira foi solicitado a esta Câmara Municipal, a cedência de 40 metros de estantes
para as instalações da Cantina Municipal, Bar de Vale Pedras e Infantário “Os Piratas”. Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1) Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos
meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; ------------2) Que existe a possibilidade desta edilidade ceder os 40 metros de estantes
provenientes da Divisão de Turismo, Cultura, Desenvolvimento Económico e Cultural; 3) Que o apoio solicitado se enquadra na alínea cc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------------------------------------Determino: -----------------------------------------------------------------------------------a) Autorizar apoiar a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Albufeira na cedência de 40 metros de estantes para as
instalações desta entidade, nomeadamente para a Cantina Municipal, Bar de Vale
Pedras e Infantário “Os Piratas”;” -------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente a senhora vice-presidente. ----------------------------------------= APOIOS – MARITA AREZ GUEDELHA DA MOTA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O Agregado Familiar (A.F.) é inelegível ao abrigo do Regulamento para Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos de Albufeira; -----------------------------------------2. Em situações excecionais podem os A.F. cujo rendimento mensal “per capita” seja
maior a 60% do salário mínimo nacional, mas que por, por razões imprevistas e
acidentais, seja necessário um apoio urgente e imediato, ser apoiados; ---------------3. Que a Munícipe Marita Arez Guedelha da Mota, é natural de Albufeira; --------------2 de junho de 2020

4. Que recentemente, a família passou por um acontecimento traumático, o filho mais
velho, Eduardo Mota, suicidou-se no dia 29 de abril.------------------------------------5. Que existiu um pedido de ajuda para acompanhamento psicológico; -------------------6. Que o apoio psicológico no luto ajuda a enfrentar essa situação de forma saudável e
construtiva, auxiliando a pessoa a viver a dor e a criar formas de lidar com esse
sofrimento;--------------------------------------------------------------------------------7. A pretensão se enquadra na alínea v), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para participar na
prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em
parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições
particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento
municipal; ----------------------------------------------------------------------------------8. A situação se enquadra nesta previsão legal. -------------------------------------------------------------------------------------- Proponho: ------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de Apoio Psicológico
para a Munícipe Marita Arez Guedelha da Mota, através da Divisão de Ação SocialGAF.”------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente a senhora vereadora Cláudia Guedelha. --------------------------Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo,
suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala,
assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM
VEÍCULO FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS (VFCI) – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente em dezoito de maio último, no impedimento do
senhor presidente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ----------------------“Através do documento anexo à presente proposta vem a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albufeira solicitar o apoio da Autarquia na aquisição de um
Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI). -----------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira desempenha um
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papel fundamental no apoio e resolução de situações de risco e resolução junto dos
Munícipes e visitantes nomeadamente no combate a incêndios, na proteção civil, no
socorrismo e transporte de doentes e, ainda, no socorro a náufragos e falésias; -----2) A Associação apresentou a urgente necessidade operacional de adquirir um Veículo
Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), pois, à, data o Corpo Operacional, dispõe
apenas de um veículo VFCI 01, com 7 anos, que reúne as condições técnicas para a
operação, o que representa um constrangimento pois põe em causa, a manutenção
permanente do dispositivo de combate a incêndios rurais, principalmente a
capacidade de resposta no âmbito do combate a incêndios rurais no concelho de
Albufeira; ---------------------------------------------------------------------------------3) A proximidade da época dos incêndios florestais e a necessidade imperiosa da
aquisição de Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) de forma a reforçar a
capacidade de intervenção da Cooperação. ----------------------------------------------4) O ano de 2018 foi complexo em matéria de incêndios, entre outros como
consequência do incêndio de Monchique, o que exigiu esforços extraordinários à
Cooperação; -------------------------------------------------------------------------------5) Em 2019, em virtude da referida falta de Veículos Florestais de Combate a
Incêndios, o Corpo Operacional teve dificuldade de resposta a um dos maiores
incêndios registados em Albufeira, no dia 3 de junho, no Vale da Azinheira; ----------6) Apesar dos esforços da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Albufeira para responder a esta necessidade, a mesma carece ainda
de resolução; ------------------------------------------------------------------------------7) Sendo Albufeira um destino turístico com grande procura e notoriedade, torna-se
fundamental que questões relacionadas com a segurança de quem nos visita estejam
na linha da frente das preocupações de quem intervém na gestão do concelho. -------8) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º da Lei 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, bem como à
informação e defesa dos direitos dos cidadãos. ----------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros de Albufeira, através da atribuição de
uma comparticipação financeira no montante de 161 000€ (cento e sessenta e um mil
euros) destinada à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI),
de acordo com o orçamento apresentado, sendo que a entidade beneficiária ficará
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obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redacção em vigor, nas situações previstas no artigo
2.º do citado código.”-------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes não se
iriam opor a esta situação. Afirmou depois que em Albufeira também há incêndios,
mas em menor número que muitos outros concelhos, dado que não existem grandes
áreas florestadas. Perguntou seguidamente se a aquisição de ambulâncias para os
bombeiros não seria também prioritária para evitar as quebras que têm acontecido
por falta de ambulâncias disponíveis no concelho. Disse ainda que se existisse uma
maior oferta de ambulâncias em Albufeira se conseguiria dar uma melhor resposta
aos munícipes, evitando assim situações em que os munícipes por vezes ficam sem
uma ambulância disponível. -----------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que a aquisição do veículo agora proposta vem na
sequência de um pedido dos bombeiros que refere que o veículo de que dispõem
com estas características já tem mais de vinte anos. Afirmou depois que o
município apoia, mas não faz a gestão diária da disponibilidade de ambulância no
concelho. Referiu seguidamente que poderia falar com o senhor comandante dos
bombeiros para aferir da eventual necessidade de ambulâncias. Explicou ainda que
são os bombeiros que fazem chegar ao município as suas necessidades e que lhe
parece que não se encontra pendente qualquer pedido de ambulâncias. ---------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS
RURAIS (DECIR) 2020 – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente em vinte de maio último, no impedimento do
senhor presidente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ----------------------“Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, foi, através do
requerimento junto ao presente, solicitado apoio na cedência dos almoços para o
reforço de pessoal no âmbito do (DECIR 2020). -------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira desempenha um
papel fundamental no apoio e resolução de situações de risco e resolução junto dos
Munícipes e visitantes nomeadamente no combate a incêndios, na proteção civil, no
socorrismo e transporte de doentes e, ainda, no socorro a náufragos e falésias; -----2 de junho de 2020
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2) Que a criação de um Dispositivo de Combate a Incêndios Rurais se deve às grandes
dificuldades que os Comandantes dos Corpos de Bombeiros têm sentido nos últimos
anos, no que respeita ao recrutamento de pessoal para a constituição do DECIR,
afeto aos bombeiros; ---------------------------------------------------------------------3) Que os incêndios florestais são um flagelo que atinge o nosso país, sobretudo nas
épocas em que as temperaturas são mais altas e o clima mais seco, e cujas
consequências são nefastas não só para o ambiente mas também para os residentes
das áreas ardidas; ------------------------------------------------------------------------4) O Município de Albufeira reconhece a importância social dos serviços prestados pela
aludida associação junto de todos os Munícipes, designadamente, no combate a
incêndios; ---------------------------------------------------------------------------------5) 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 artº. 33º. nº. 1, respetivamente, alíneas o) e r)
da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------- Apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros de Albufeira, através do
fornecimento de refeições na Cantina Municipal, durante o período compreendido entre
o dia 1 de junho de 2020 a 15 de outubro de 2020. O serviço será prestado pela
Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal, pela
importância de 6.462,40 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e quarenta
cêntimo) acrescido de IVA à taxa de 13%, conforme o teor da informação constante na
Distribuição SGDCMA/2020/30858.” ------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= ABERTURA DE LOJAS COM ÁREAS SUPERIORES A 400M2 - ORIENTE
PERFEITO, LIMITADA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e dois de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Requerente: ORIENTE PERFEITO LDA ---------------------------------------------------2 de junho de 2020

Estabelecimento comercial: Loja Oriente Perfeito, no Entreposto Serva, Vale Paraíso --Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1- Nos termos da prorrogação do estado de calamidade determinado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 38/2020, encontram-se-ainda suspensas, as atividades em
estabelecimentos de comércio que disponham de uma área superior a 400 m.2. ------2- Estabelece ainda aquela Resolução que aqueles estabelecimentos poderão abrir ao
público se apenas colocarem em funcionamento parte da loja que não exceda aqueles
400 m.2. -----------------------------------------------------------------------------------3- Determina a al. d), do n.º 2, do art.º 6.º, que as Câmaras Municipais poderão permitir
o funcionamento de lojas com área superior; --------------------------------------------4- Conforme informação do Serviço Municipal Proteção Civil de Albufeira, os
exploradores dos estabelecimentos de atendimento ao público que disponham de
uma área superior a 400 m2 que estejam interessados na reabertura dos respetivos
estabelecimentos devem apresentar requerimento devidamente fundamentado
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e acompanhado de memória descritiva do
funcionamento da loja contendo a descrição das medidas de prevenção da
transmissão da COVID-19, nomeadamente: ---------------------------------------------a) Demonstração da implementação de plano de contingência para COVID-19, de
acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde para o setor de atividade; -------b) Descrição das medidas que assegurem distância entre pessoas nas instalações,
nomeadamente as medidas que visam garantir que o local destinado à espera dos
clientes e as medidas de garantia de que o atendimento em balcão ou nas caixas se faça
com a distância apropriada (pelo menos 1 metro, idealmente 2 metros, distâncias
devidamente assinaladas através de marcas e sinalética no chão, eventualmente
complementadas com a implementação de dispensadores de senhas); ---------------------c) Afixação de pósteres com a dimensão mínima de A3 contendo informação sobre
regras de acesso ao estabelecimento e de manutenção de distanciamentos obrigatórios
e regras de etiqueta respiratória e identificação dos pontos de afixação desses
suportes informativos; -----------------------------------------------------------------------d) Afixação de pósteres com identificação das regras de prioridade de atendimento; --e) Identificação dos pontos de disponibilização de mecanismos de lavagem das mãos
com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); ----------------------------------------f) Descrição da implementação de barreiras físicas que limitem a proximidade entre os
colaboradores e os clientes (nomeadamente através da instalação de marcas no chão e
da colocação de barreira de acrílico que limite a exposição); ------------------------------2 de junho de 2020
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g) Descrição dos protocolos de limpeza e rotinas de higienização por zonas - zonas de
atendimento, balcões, gabinetes de atendimento, áreas de espera, terminais
multibancos, teclados do computador, casas de banho, telefones, corrimãos, puxadores
e outras". -------------------------------------------------------------------------------------A instrução do pedido de autorização de reabertura de loja fica a aguardar a
apresentação da mencionada memória descritiva (o que pode ser feito via e-mail em
resposta ao presente), pelo que devem manter a loja encerrada até à conclusão da
instrução processual e comunicação da decisão municipal. ---------------------------------5- As condições descritas supra foram devidamente validadas pelo Delegado de Saúde
Local, conforme comunicação por e mail datado de 20 de maio; ------------------------6- Conforme informação do Serviço de Proteção Civil de Albufeira, o requerente
cumpriu aquelas apontadas condições; ---------------------------------------------------7- Atento o facto de ser necessário imprimir a maior das celeridades a este processo,
minorando o impacto económico da pandemia, não se afigura possível aguardar por
deliberação da Câmara Municipal, estando assim reunidas as condições exigidas pelo
n.º 3 do art.º 35.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; ---------------------------------Determino: -----------------------------------------------------------------------------------Conceder ao requerente autorização para abertura ao público do estabelecimento
comercial mencionado em epígrafe, nos termos acima descritos, com efeitos a partir da
presente data, ficando o presente despacho sujeito a ratificação na primeira reunião
após a sua prática, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, na redação atual.” ------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= ABERTURA DE LOJAS COM ÁREAS SUPERIORES A 400M2 - TOYS R US
PORTUGAL – BRINQUEDOS E ARTIGOS JUVENIS, LIMITADA
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e dois de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Requerente: TOYS R US PORTUGAL – Brinquedos e Artigos Juvenis, Lda. --------------Estabelecimento comercial: Loja Toys r us, no Algarve Shopping, Guia -------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1- Nos termos da prorrogação do estado de calamidade determinado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 38/2020, encontram-se-ainda suspensas, as atividades em
estabelecimentos de comércio que disponham de uma área superior a 400 m.2. ------2 de junho de 2020

2- Estabelece ainda aquela Resolução que aqueles estabelecimentos poderão abrir ao
público se apenas colocarem em funcionamento parte da loja que não exceda aqueles
400 m.2. -----------------------------------------------------------------------------------3- Determina a al. d), do n.º 2, do art.º 6.º, que as Câmaras Municipais poderão permitir
o funcionamento de lojas com área superior; --------------------------------------------4- Conforme informação do Serviço Municipal Proteção Civil de Albufeira, os
exploradores dos estabelecimentos de atendimento ao público que disponham de
uma área superior a 400 m2 que estejam interessados na reabertura dos respetivos
estabelecimentos devem apresentar requerimento devidamente fundamentado
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e acompanhado de memória descritiva do
funcionamento da loja contendo a descrição das medidas de prevenção da
transmissão da COVID-19, nomeadamente: ---------------------------------------------a) Demonstração da implementação de plano de contingência para COVID-19, de
acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde para o setor de atividade; -------b) Descrição das medidas que assegurem distância entre pessoas nas instalações,
nomeadamente as medidas que visam garantir que o local destinado à espera dos
clientes e as medidas de garantia de que o atendimento em balcão ou nas caixas se faça
com a distância apropriada (pelo menos 1 metro, idealmente 2 metros, distâncias
devidamente assinaladas através de marcas e sinalética no chão, eventualmente
complementadas com a implementação de dispensadores de senhas); ---------------------c) Afixação de pósteres com a dimensão mínima de A3 contendo informação sobre
regras de acesso ao estabelecimento e de manutenção de distanciamentos obrigatórios
e regras de etiqueta respiratória e identificação dos pontos de afixação desses
suportes informativos; -----------------------------------------------------------------------d) Afixação de pósteres com identificação das regras de prioridade de atendimento; --e) Identificação dos pontos de disponibilização de mecanismos de lavagem das mãos
com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); ----------------------------------------f) Descrição da implementação de barreiras físicas que limitem a proximidade entre os
colaboradores e os clientes (nomeadamente através da instalação de marcas no chão e
da colocação de barreira de acrílico que limite a exposição); ------------------------------g) Descrição dos protocolos de limpeza e rotinas de higienização por zonas – zonas de
atendimento, balcões, gabinetes de atendimento, áreas de espera, terminais
multibancos, teclados do computador, casas de banho, telefones, corrimãos, puxadores
e outras". -------------------------------------------------------------------------------------A instrução do pedido de autorização de reabertura de loja fica a aguardar a
2 de junho de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

apresentação da mencionada memória descritiva (o que pode ser feito via e-mail em
resposta ao presente), pelo que devem manter a loja encerrada até à conclusão da
instrução processual e comunicação da decisão municipal. ---------------------------------5- As condições descritas supra foram devidamente validadas pelo Delegado de Saúde
Local, conforme comunicação por e mail datado de 20 de maio; ------------------------6- Conforme informação do Serviço de Proteção Civil de Albufeira, o requerente
cumpriu aquelas apontadas condições; ---------------------------------------------------7- Atento o facto de ser necessário imprimir a maior das celeridades a este processo,
minorando o impacto económico da pandemia, não se afigura possível aguardar por
deliberação da Câmara Municipal, estando assim reunidas as condições exigidas pelo
n.º 3 do art.º 35.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; ---------------------------------Determino: -----------------------------------------------------------------------------------Conceder ao requerente autorização para abertura ao público do estabelecimento
comercial mencionado em epígrafe, nos termos acima descritos, com efeitos a partir da
presente data, ficando o presente despacho sujeito a ratificação na primeira reunião
após a sua prática, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, na redação atual.” ------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo,
suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala,
assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ------------------------------------= PROTOCOLOS – MUNICÍPIOS DO ALGARVE, AUTORIDADE NACIONAL DE
EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO
ALGARVE - DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS NO
ANO DE 2020 NA REGIÃO DO ALGARVE - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente em vinte e oito de maio último do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------- Que, a exemplo dos anos anteriores existe a necessidade de manter, na Região do
Algarve, um Dispositivo Especial transversal a todo o distrito, dedicado em
exclusivo aos incêndios rurais, que assegure uma capacidade adequada de resposta a
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este desígnio nacional, sem comprometer a eficiência na resposta às restantes
ocorrências no âmbito da proteção e socorro que, de acordo com o histórico no
período considerado, aumentam exponencialmente, face ao incremento sazonal da
população no Algarve, enquanto destino turístico; -------------------------------------- Que todos os anos, os Comandantes dos Corpos de Bombeiros sentem dificuldades
na constituição de Equipas em número suficiente para integrar o Dispositivo Especial
de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) instituído pela Diretiva Operacional n.º 02DECIR da ANEPC, no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e
Socorro (SIOPS) – artigo 28.º, do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio, que o republicou; -------------- Que, o dispositivo instalado nos anos transatos, sobejamente consensualizado por
todos os Agentes de Proteção Civil (APC) e Entidades Cooperantes (EC), foram
fundamentais para o êxito alcançado, porquanto a sua intervenção materializa um
ataque inicial eficaz, no combate aos incêndios rurais; --------------------------------- A impossibilidade dos Corpos de Bombeiros do Algarve constituírem o DECIR
planeado pela ANEPC/Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro,
conjugada com o elevado risco de incêndios rurais, constitui uma ameaça que importa
mitigar; ------------------------------------------------------------------------------------ Que nos anos transatos os municípios, cientes da ameaça em presença e com vista a
incentivar a constituição do DECIR planeado, têm reforçado a compensação
atribuída pela ANEPC aos Bombeiros integrantes do DECIR; -------------------------- Que em relação ao ano transato houve a manutenção do número de equipas de
intervenção, e consequentemente do número de operacionais, que integram o DECIR
para o ano de 2020 no Algarve; ---------------------------------------------------------- Que é imperativo consolidar o conceito de atuação das 2 (duas) Brigadas de
Combate a Incêndios (BCIN), para o reforço imediato ao ataque inicial nas áreas de
maior risco de incendio rural, e na antecipação do ataque ampliado, em incêndios que
não

sejam

debelados

na

fase

inicial,

as

quais

foram

implementadas

e

estrategicamente posicionadas em 2013, uma a Barlavento e outra a Sotavento, que,
quando necessário, agrupam-se constituindo um Grupo de Combate a Incêndios
Florestais, mas, sem que exista redução do numero de equipas no ATI; --------------- Que a assinatura do protocolo de cooperação para a constituição do Dispositivo
Especial de Combate a Incêndios Rurais no Ano de 2020 na Região do Algarve está
agendada para o próximo dia 01 de junho de 2020. ------------------------------------- Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12
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de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------- Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; -------------------------------------------------------------------------------- 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: ----------------------------------------------------------------------------------- Celebrar a assinatura do protocolo de cooperação para a constituição do Dispositivo
Especial de Combate a Incêndios Rurais no Ano de 2020 na Região do Algarve
promovido pela Comunidade Intermunicipal do Algarve – CIM AMAL, cuja minuta se
anexa. ------------------------------------------------------------------------------------- Tendo em conta a Clausula Quarta do referido protocolo, atribuir a comparticipação
financeira de 32.081,25 € (trinta e dois mil, oitenta e um euros e vinte e cinco
cêntimos) à Federação dos Bombeiros do Algarve, descriminada da seguinte forma: -1. 100,00 € (cem euros) corresponde à comparticipação dos custos administrativos
decorrentes das operações financeiras previstas na cláusula sexta do protocolo; ----2. 1.200,00 € (mil e duzentos euros) corresponde ao complemento diário a pagar aos
bombeiros integrantes no Grupo de Reforço para Incêndios Florestais (GRIF); ------3. 30.781,25 € (trinta mil, setecentos e oitenta e um euros e vinte e cinco cêntimos)
corresponde ao complemento diário a pagar aos bombeiros integrantes do DECIR. -- O valor referido poderá ser pago numa tranche única no valor de 32.081,25 € (trinta
e dois mil e oitenta e um euros e vinte e cinco cêntimos) ou nas seguintes tranches e
datas:--------------------------------------------------------------------------------------Valor da tranche em euros (€)

Data limite da transferência

8.173,75 €

30 de Junho de 2020

7.285,00 €

31 de Julho de 2020

7.285,00 €

31 de Agosto de 2020

7.050,00 €

30 de Setembro de 2020

2.287,50 €

15 de Outubro de 2020

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima reunião de câmara.” ------------------------------------------------------Este despacho fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de cooperação nele
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------2 de junho de 2020

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que já pediu há muito tempo uma
aferição dos protocolos estabelecidos entre o município e outras entidades, mas
que ainda nada lhe foi entregue. Afirmou depois que se esta documentação não
chegar por esta via, os vereadores não permanentes terão que recorrer a outras
vias para obter a documentação desejada. -----------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que já existem alguns relatórios prontos pera
entregar, pelo que perguntou se os senhores vereadores não permanentes
desejavam levar já os relatórios que se encontram feitos, ou se preferiam que os
mesmos lhes fossem remetidos quando estivessem todos concluídos. ------------------O senhor vereador Ricardo Clemente respondeu que os relatórios que já estão
prontos poderiam ser remetidos via email para estes edis. ----------------------------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. -----------------------------------------------------------------= PROTOCOLOS – PRIME SKILLS ASSOCIAÇÃO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A Prime Skills Associação, através de documentação anexa à presente proposta,
solicita a esta Câmara Municipal, apoio na atribuição de uma comparticipação
financeira, para possibilitar a prossecução dos seus fins, preconizada pela celebração
de protocolo de colaboração. ----------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A Prime Skills Associação é uma organização sem fins lucrativos, que tem por
objetivo ajudar os jovens a preparar melhor o seu futuro; -----------------------------2. Foi constituída em 2015, com o objetivo de dar continuidade a alguns dos programas
que vinham sendo implementados pela Fundação Jack Petchey – Portugal,
nomeadamente os que funcionavam em articulação com as escolas, visto o manancial
de experiência já adquirida nestes programas ter tido resultados comprovados; -----3. Tendo em consideração a conjuntura económica, as mudanças laborais e sociais, a
necessidade de apoio, inspiração e motivação dos jovens, torna imperativo dar
continuidade ao trabalho desenvolvido pela Jack Petchey; -----------------------------4. A Fundação Jack Petchey irá continuar a apoiar a associação, para que os projetos
até agora desenvolvidos possam ter continuidade; --------------------------------------5. A Prime Skills se propõe a trabalhar com associações sem fins lucrativos e escolas,
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para promover o envolvimento da comunidade e responsabilidade pessoal na
sociedade, focando em especial os jovens entre os 10 e os 25 anos de idade; ---------6. A associação pretende formar complementarmente os jovens, com vista a preparálos melhor para o futuro em relação ao seu desenvolvimento pessoal, vocacional e
empreendedor, tendo em conta o mundo do trabalho; ----------------------------------7. A associação prevê realizar trabalho com cerca de 1000 alunos do Concelho de
Albufeira; ---------------------------------------------------------------------------------8. A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere
competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades
legalmente existentes e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------9. Pelo presente fica a entidade beneficiária informada, de que deverá ter em
consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,
alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua
atual redação. -----------------------------------------------------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Prime Skills Associação nos seguintes
termos: ---------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 12 477,50
(doze mil quatrocentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos) para apoio ao
desenvolvimento das atividades previstas no plano de atividades da associação, para
o presente ano; ---------------------------------------------------------------------------2. Delibere outorgar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o
Município de Albufeira e a Prime Skills Associação; ------------------------------------3. Pelo presente fica a entidade beneficiária informada, de que deverá ter em
consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,
alterado e republicado pelo Decreto–Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua
atual redação.” ----------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de
documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA
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– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira, através da documentação anexa, solicita o
apoio da Câmara Municipal de Albufeira para a realização de obras de manutenção e de
conservação na Igreja Matriz, na Igreja de Sant`Ana e no Museu de Arte Sacra. ------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 13 de Setembro, os
municípios enquanto autarquias locais, dispõem de atribuições em domínios vários,
designadamente nas áreas de património, cultura e ciência, (alínea e) do n.º 2) e
ainda acção social (alínea h) do n.º 2); ---------------------------------------------------2. Sem prejuízo da prossecução direta das atribuições referidas na alínea
antecedente, o Município de Albufeira tem assumido um papel interventivo no apoio
às instituições que desenvolvam atividades promotoras ou valorizadoras do
património e da cultura concelhios, considerando-as parceiras determinantes na
concretização dos seus objetivos; -------------------------------------------------------3. 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, de acordo com o previsto na
alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro; -------------------4. Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados,
catividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
75/2013 de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------5. Nos termos do cânone 515.º § 3, do Código de Direito Canónico, as paróquias,
enquanto comunidades de fiéis constituídas sob a autoridade do Bispo diocesano, são
legitimamente eretas e gozam pelo próprio direito, de personalidade jurídica pública
e que o Pároco é, nos termos do cânone 532 do Código de Direito Canónico, o
representante da paróquia, sendo auxiliado, na administração dos bens da mesma,
pelo Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos, de acordo com o previsto no
cânone 537.º do referido Código; --------------------------------------------------------6. O Conselho Paroquial para os assuntos Económicos, vulgarmente conhecido por
“Comissão Fabriqueira” ou por Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de …”
(designação derivada do Código de Direito Canónico de 1917) é também uma pessoa
coletiva de direito canónico que goza de personalidade jurídica, tanto do foro
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eclesiástico como no civil; ----------------------------------------------------------------7. As Paróquia são entidades com um papel relevante na promoção e organização de
várias festividades, as quais, paralelamente, contribuem para a divulgação da cultura
e património locais, além de dinamizarem, transversalmente, o turismo e a economia
locais; -------------------------------------------------------------------------------------8. As Paróquias são ainda responsáveis pela recuperação e/ou manutenção do
património religioso, designadamente no que respeita às Igrejas, Capelas e Museus
sob sua jurisdição; ------------------------------------------------------------------------9. É tarefa fundamental do estado, através da salvaguarda e valorização do património
cultural, assegurar a transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e
enriquecimento unirá as gerações num percurso civilizacional singular (art.º 3.º da
Lei de Bases do Património Cultural); ----------------------------------------------------10. A Igreja Matriz de Albufeira, a Igreja de Sant`Ana e o Museu de Arte Sacra de
Albufeira são imóveis de grande interesse religioso, cultural e arquitetónico e
contribuem para o desenvolvimento do turismo cultural da região. --------------------Que a digníssima Câmara delibere apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira nos
seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------- Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 162.975,00
(Cento e sessenta e dois mil e novecentos e setenta e cinco euros) para a realização de
obras de Manutenção/conservação do património religioso da Fábrica Paroquial,
designadamente no que respeita à Igreja Matriz de Albufeira, Igreja de Sant`Ana e
ao Museu de Arte Sacra sob sua jurisdição. ------------------------------------------------ Delibere outorgar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o
Município de Albufeira e a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira, anexa à presente
proposta; ------------------------------------------------------------------------------------- Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em
consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado
e republicado pelo Decreto–Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual
redacção.” ------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – A.H.S.A. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE
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DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Vem a A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira solicitar apoio a
esta Câmara Municipal, apoio no âmbito do Protocolo entre o Município de Albufeira e a
A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade de Albufeira.---------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à
família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice
e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência
ou de capacidades para o trabalho; ------------------------------------------------------2. Devido ao contexto atual que se vive, a associação, deparou-se com o não pagamento
das mensalidades, por parte dos seus utentes; ------------------------------------------3. A associação, manifesta a necessidade de apoio anual, devido ao referido no ponto
anterior; -----------------------------------------------------------------------------------4. Nos termos da cláusula 5.ª alínea c) do Protocolo, o Município de Albufeira obrigouse, ainda, “A conceder apoio financeiro anual, em função do valor proposto pela
A.H.S.A., a ser definido por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira, tendo
em atenção os encargos demonstrados e as fontes de financiamento de que dispõe a
A.H.S.A., por forma a assegurar o funcionamento do centro de dia, que possui
inequívoco interesse público concelhio.“; -------------------------------------------------5. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças; -------------------------------------------------------------------Proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------A Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira no
valor de 70.000€ (setenta mil euros) à A.H.S.A. sendo que a entidade beneficiária
ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações
previstas no artigo 2.º do citado código.” ---------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE – PROPOSTA =
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Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------1. O Centro Paroquial de Paderne é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, reconhecida como
pessoa coletiva de utilidade pública de ordem jurídica canónica; ----------------------2. Que o Centro Paroquial de Paderne assegura o funcionamento dos 3 equipamentos
sociais, em Albufeira, Ferreiras e Paderne, com 7 respostas sociais em atividades,
onde se prestam serviços sociais para cerca de 270 utentes (crianças e idosos),
apoia 19 famílias (39 agregados familiares), na valência de Banco Alimentar e
emprega cerca de 105 colaboradores; ---------------------------------------------------3. Que foi celebrado protocolo entre o Município e o Centro Paroquial de Paderne,
onde consta na cláusula segunda apoio financeiro anual, a ser definido por
deliberação em Reunião de Câmara; ------------------------------------------------------4. O Segundo Outorgante procedeu à entrega do Orçamento e Plano de Atividades; ---5. Conforme disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na atual redação, compete às Câmaras Municipais apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças;-------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o Centro Paroquial de Paderne
através da atribuição de uma comparticipação financeira anual, no valor de 136.100€
(cento e trinta e seis mil e cem 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. ----------------------------------= PROTOCOLOS – BIBLIOTECA – MUSEU DO JORNAL AVEZINHA,
ASSOCIAÇÃO CULTURAL – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Biblioteca – Museu do Jornal Avezinha, Associação Cultural está sedeada no
concelho de Albufeira; -------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

2. É objetivo da associação o funcionamento do Museu do Jornal “A Avezinha”, na
freguesia de Paderne, proporcionando o acesso gratuito ao acervo bibliográfico,
equipamento informático e espólio museológico; ----------------------------------------3. O projeto acima referido constituirá uma imensurável mais valia para a região e
promove a proteção do património histórico e cultural do jornal “A Avezinha”; -------4. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da
sociedade e como motor do progresso; --------------------------------------------------5. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e artística; -----------------------------------6. Que as alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
conferem competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a
entidades legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse
para o Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra;------------------------------------7. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------------------------------------------------ PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------------------------------------1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 9 600,00
(nove mil e seiscentos euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o
Município de Albufeira e Biblioteca – Museu do Jornal Avezinha, Associação
Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das
Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto–Lei n.º 111–B/2017, de 31 de agosto na sua atual redação.” Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de desenvolvimento cultural
nela referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – OJA – ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Através de documentação anexa à presente proposta, a OJA – Associação Orquestra
de Jazz do Algarve solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma
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comparticipação financeira, para o ano de 2020, que viabilize o desenvolvimento das
atividades da associação. --------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. O desenvolvimento cultural do Algarve terá que ser alicerçado nas suas estruturas
regionais e respetivas dinâmicas; --------------------------------------------------------2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e artística; -----------------------------------3. A OJA – Associação Orquestra de Jazz do Algarve é uma associação sem fins
lucrativos; ---------------------------------------------------------------------------------4. A OJA – Associação Orquestra de Jazz do Algarve tem vindo a acreditar-se como
uma instituição multidisciplinar onde a cultura, a educação e o lazer se associam
para melhor servir a comunidade, sejam os associados, seja a população concelhia e
mesmo regional; ---------------------------------------------------------------------------5. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças;-------------------------------------------------------------------6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------------------------------------------------ PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------------------------------------1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 10 000,00
(dez mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de
Albufeira e a OJA - Associação Orquestra de Jazz do Algarve.-----------------------2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das
Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto–Lei n.º 111–B/2017, de 31 de agosto na sua atual redação.” Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de desenvolvimento cultural
nela referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – SOCIEDADE MUSICAL E RECREIO POPULAR DE PADERNE
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
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seguinte teor ---------------------------------------------------------------------------------- :
“A Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, através do documento anexo,
solicitou à Câmara Municipal, a celebração do Protocolo de Colaboração para o ano de
2020. -----------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. A Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne é uma associação recreativa,
cultural e desportiva, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo promover
e desenvolver atividades de carácter recreativo, cultural e desportivo e a formação
social e cívica dos seus sócios em particular e da população em geral; -----------------2. Se trata da mais antiga associação cultural do Algarve e uma das mais antigas do
País; com 160 anos de existência tem sido, ao longo dos tempos, um importante meio
de divulgação do concelho de Albufeira, através da realização de diversas
manifestações culturais, em Portugal e no estrangeiro; --------------------------------3. O contexto social e económico em que a coletividade foi constituída difere dos dias
de hoje, no entanto os valores e os princípios que norteavam a sua constituição
continuam presentes; ---------------------------------------------------------------------4. Fazem parte integrante da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne a Escola
de música, a Banda Filarmónica e o Grupo Coral, sendo que a articulação entre os
mesmos proporciona aos interessados uma melhor integração nas suas atividades; ---5. A associação pretende continuar a desempenhar o seu papel como Casa da Cultura e
da Música de Paderne, organizando espetáculos culturais, participando em eventos e
colaborando com as Juntas de Freguesia do Concelho e Câmara Municipal de
Albufeira na realização dos mesmos; ----------------------------------------------------6. Um dos objetivos da associação continua a ser o de atrair as camadas mais jovens,
que no futuro terão a responsabilidade de conduzir os destinos da coletividade;
continuando para isso com a realização de atividades de livre acesso, nomeadamente
a Escola de Música, dando possibilidade a crianças e jovens de aprenderem música
em troca de um valor simbólico para as famílias; ----------------------------------------7. O atual plano de atividades da associação é um plano direcionado para os
intervenientes da coletividade, com a pretensão de manter as atividades regulares
mas também de investir em instrumentos e na formação mais específica para os
músicos, tornando assim a sua participação mais motivadora; --------------------------8. Em 2020 a associação pretende dar início a um projeto de formação, a realizar na
sua escola de música, recorrendo para isso à contratação de professores formados
para os vários naipes; ---------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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9. Para concretização das atividades constantes no Plano de atividades da “Segunda
Contratante” é imprescindível a aquisição de algum equipamento essencial para o
funcionamento do salão e da escola de música; ------------------------------------------10. 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; --------------------------------------------------------------------------11. O Município de Albufeira reconhece a importância dos serviços, no âmbito cultural e
recreativo, desempenhados pela associação junto de todos os seus associados,
familiares e de toda a população do concelho de Albufeira. ----------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------1. A digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo de
Colaboração, a celebrar entre o Município de Albufeira e a Sociedade Musical e
Recreio Popular de Paderne, anexa à presente proposta; -------------------------------2. Pela presente fica a entidade beneficiária informada, de que deverá ter em
consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,
alterado e republicado pelo Decreto–Lei n.º 111–B/2017, de 31 de agosto na sua atual
redação.” ----------------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE GUITARRA DO ALGARVE E A FÁBRICA DA
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO JOSÉ - FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Associação de Guitarra do Algarve – AGA desenvolve a sua ação e está sedeada na
região algarvia com trabalho reconhecido ao nível da formação por diversos
concelhos algarvios;-----------------------------------------------------------------------2. A ação da AGA tem contribuído para a valorização cultural da região algarvia; -------3. O projeto da AGA “Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve”, de índole sóciocultural, é dirigido às comunidades do interior do Algarve, com prioridade para a
faixa etária infanto-juvenil; --------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

4. O projeto acima referido constituirá uma imensurável mais valia para a região,
promovendo a apetência para a aprendizagem musical, para o desenvolvimento da
capacidade criadora dos jovens e cultivando o gosto pela música; ---------------------5. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da
sociedade e como motor do progresso; --------------------------------------------------6. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e artística; -----------------------------------7. Este domínio de intervenção tem como objetivo contribuir para melhorar o acesso
público à fruição das atividades culturais, no caso específico, das artes do
espetáculo, num processo de construção e aprofundamento da cidadania; -------------8. Que as alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
conferem competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a
entidades legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse
para o Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ------------------------------------9. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------------------------------------------------ PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------------------------------------1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 4 662,63
(quatro mil seiscentos e sessenta e dois euros e sessenta e três cêntimos) à AGA –
Associação de Guitarra do Algarve e a outorga da minuta de protocolo a celebrar
entre o Município de Albufeira, a AGA – Associação de Guitarra do Algarve. ---------2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das
Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto–Lei n.º 111–B/2017, de 31 de agosto na sua atual redação.” Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de desenvolvimento cultural
nela referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da
Misericórdia de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do
artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a
respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a
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presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------------------------------= PROTOCOLOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – APOIO A
INDIVÍDUOS/FAMÍLIAS CARENCIADAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira é uma associação de fiéis, com
personalidade jurídica canónica e civil, com estatuto de Instituição Particular de
Solidariedade Social reconhecido como uma entidade de economia social, nos termos
da respetiva lei de bases e natureza de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública,
conforme artigo 1.º do Compromisso de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia
de Albufeira; ------------------------------------------------------------------------------2. Esta Instituição desenvolve trabalho social amplamente reconhecido, pela qualidade
dos serviços prestados, no que diz respeito quer à qualidade dos serviços que
oferece, quer à excelência e conhecimentos dos seus recursos humanos; -------------3. A referida IPSS está disponível para apoiar 150 famílias/indivíduos; -----------------4. 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; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. O Município pretende celebrar protocolo com esta Associação, de forma agilizar o
apoio às famílias ou indivíduos; -----------------------------------------------------------7. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------8. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------- Aprovar o protocolo entre o Município de Albufeira e a Santa Casa da Misericórdia
de Albufeira; ------------------------------------------------------------------------------ Apoiar

a

Santa

Casa

da

Misericórdia

de

Albufeira

concedendo-lhe

uma

comparticipação financeira no valor de 31.500.00€ (trinta e um mil e quinhentos
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euros), sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na
redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------A senhora vice-presidente explicou que os pontos 8.10 a 8.14 se tratam de
protocolos que vão ser celebrados pela primeira vez para apoio financeiro para
fornecimento de apoio alimentar a quase quinhentas famílias do concelho, num
valor que ronda os noventa mil euros por trimestre. Referiu ainda que os
protocolos vão ser celebrados com as IPSS’s do concelho que se manifestaram
disponíveis para a criação e entrega de cabazes e que vêm substituir o protocolo
celebrado com a AHSA que vigorou durante o estado de emergência e que foi
prolongado até ao fim de maio último. Afirmou seguidamente que as dificuldades
económicas das famílias são muitas, uma vez que muitos elementos das mesmas
ainda estão desempregados, razão pela qual foi resolvido estender o apoio
alimentar a mais famílias e disponibilizar o esforço de mais instituições de modo a
que a resposta seja mais célere e eficaz. Pediu depois que as situações de
carência, especialmente de carácter alimentar, sejam reportadas a si ou à Divisão
de Ação Social, para que depois o caso seja encaminhado para uma destas
instituições que irão colaborar com o município. Explicou ainda que os protocolos
são válidos por trimestres, o que também permitirá aferir as necessidades do
concelho nesta matéria. Disse depois que é previsível que estas necessidades
baixem um pouco no verão, mas que poderão aumentar novamente no final dessa
estação. --------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= PROTOCOLOS – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – CENTRO HUMANITÁRIO
SILVES ALBUFEIRA – APOIO A INDIVÍDUOS/FAMÍLIAS CARENCIADAS
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Cruz Vermelha Portuguesa é uma Instituição Humanitária não-governamental de
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carácter voluntário e de interesse público que tem como missão prestar assistência
humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e reparando o
sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana; --2. A CVP – Centro Humanitário Silves-Albufeira desempenha um papel fundamental no
apoio às famílias carenciadas e em situação vulnerável; --------------------------------3. A referida IPSS está disponível para apoiar 100 famílias/indivíduos; -----------------4. 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; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. O Município pretende celebrar protocolo com esta Instituição, de forma agilizar o
apoio às famílias ou indivíduos; -----------------------------------------------------------7. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------8. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------- Aprovar o protocolo entre o Município de Albufeira e a Cruz Vermelha Portuguesa –
Centro Humanitário Silves Albufeira; --------------------------------------------------- Apoiar a Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário Silves Albufeira
concedendo-lhe uma comparticipação financeira no valor de 21.000.00€ (vinte e um
mil euros), sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.”Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE - APOIO A
INDIVÍDUOS/FAMÍLIAS CARENCIADAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
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seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O Centro Paroquial de Paderne é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, reconhecida como
pessoa coletiva de utilidade pública de ordem jurídica canónica; -----------------------2. O CPP desempenha um papel fundamental no apoio às famílias carenciadas e em
situação vulnerável; -----------------------------------------------------------------------3. A referida IPSS está disponível para apoiar 20 famílias/indivíduos; ------------------4. 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; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. O Município pretende celebrar protocolo com esta Instituição, de forma agilizar o
apoio às famílias ou indivíduos; -----------------------------------------------------------7. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------8. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------- Aprovar o protocolo entre o Município de Albufeira e o Centro Paroquial de Paderne;
 Apoiar o Centro Paroquial de Paderne concedendo-lhe uma comparticipação
financeira no valor de 4.200.00€ (quatro mil e duzentos euros), sendo que a
entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em
vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” -------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – APOIO A
INDIVÍDUOS/FAMÍLIAS CARENCIADAS – PROPOSTA =
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Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Fundação António Silva Leal é uma instituição, sem fins lucrativos, e que um dos
seus objetivos consiste na realização de atividades de cariz social para pessoas em
situação socioeconómica carenciada e em condição de sem-abrigo; --------------------2. Desempenha um papel fundamental no apoio às famílias carenciadas e em situação
vulnerável; ---------------------------------------------------------------------------------3. A referida IPSS está disponível para apoiar 100 famílias/indivíduos; -----------------4. 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; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. O Município pretende celebrar protocolo com esta Instituição, de forma agilizar o
apoio às famílias ou indivíduos; -----------------------------------------------------------7. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------8. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------- Aprovar o protocolo entre o Município de Albufeira e a Fundação António Silva Leal;  Apoiar a Fundação António Silva Leal concedendo-lhe uma comparticipação
financeira no valor de 21.000.00€ (vinte e um mil euros), sendo que a entidade
beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas
situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – A.H.S.A. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE
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DE ALBUFEIRA - APOIO A INDIVÍDUOS/FAMÍLIAS CARENCIADAS
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à
família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice
e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência
ou de capacidades para o trabalho; ------------------------------------------------------2. Desempenha um papel fundamental no apoio às famílias carenciadas e em situação
vulnerável; ---------------------------------------------------------------------------------3. A referida Associação está disponível para apoiar 40 famílias/indivíduos; ------------4. 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; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. O Município pretende celebrar protocolo com esta Associação, de forma agilizar o
apoio às famílias ou indivíduos; -----------------------------------------------------------7. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------8. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------- Aprovar o protocolo entre o Município de Albufeira e a Associação Humanitária de
Solidariedade de Albufeira; -------------------------------------------------------------- Apoiar a Associação Humanitária de Solidariedade Albufeira concedendo-lhe uma
comparticipação financeira no valor de 8.400.00€ (oito mil e quatrocentos 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.” ------------2 de junho de 2020
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Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – COMINILOG CONSULTING, LIMITADA - ANA RITA
PAUPRETO BARROSO – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“A Comunilog Consulting, Lda., veio solicitar o acolhimento do sua formanda Ana Rita
Paupreto Barroso, para desenvolver um estágio curricular/PCT - prática em contexto
de trabalho, no âmbito do curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho,
devendo iniciar em 3 de junho e terminar em 13 de Julho de 2020. -----------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. O interesse e disponibilidade demonstrados pelo Chefe de Divisão da DFV - Divisão
de Fiscalização e Vistorias, Eng. Paulo Pereira, para acolher o estágio/PCT na sua
unidade orgânica; -------------------------------------------------------------------------2. A disponibilidade demonstrada pelo Chefe da USST, Dr. Celso Mendes, para
colaborar na Tutoria do estágio e orientar o seu desenvolvimento, internamente; ----3. Que o estágio curricular decorrerá a partir de 3 de junho até 13 de julho, de
segunda a sexta-feira, durante 4 horas diárias, não implicando quaisquer custos
acrescidos para o Município, porque não é remunerado e a estagiária estará coberta
pelo seguro da formação; -----------------------------------------------------------------4. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a
competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos
meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; -----------------------------------5. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo de PCT
entre a Comunilog Consulting, Lda. e o Município de Albufeira, nos termos da minuta que
se anexa.” -------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo de Prática em Contexto de Trabalho
nela referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------2 de junho de 2020

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= ACORDOS – MUNICÍPIOS DE LOULÉ, SILVES E A UNIVERSIDADE DO
ALGARVE – GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO – GEOPARQUE ALGARVENSIS
LOULÉ-SILVES-ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------- O Município de Albufeira pode promover a colaboração com instituições
universitárias/centros de investigação em atividades e programas cujos objetivos
sejam convergentes com as suas atribuições, designadamente, as previstas nas alíneas
d) e e) do n.º 2, do Art.º 23.º do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua versão atualizada; ------------------------ Os Municípios de Loulé, Silves e Albufeira, a Universidade do Algarve, e o Centro de
Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve celebraram um
protocolo de cooperação a 02 de dezembro de 2019 que prevê o desenvolvimento de
uma cooperação ativa entre ambas as instituições; ------------------------------------------ A Diretora Científica do processo do aspirante Geoparque Mundial da UNESCO LouléSilves é a Prof.ª Doutora Cristina Veiga Pires, docente da Faculdade de Ciências e
Tecnologias da Universidade do Algarve; ---------------------------------------------------- Para a concretização da candidatura do aspirante Geoparque Algarvensis LouléSilves-Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO é necessário realizar várias
participações em conferências e congressos nacionais e internacionais, produzir artigos
científicos, participar em reuniões do Fórum Português de Geoparques Mundiais da
UNESCO, promover ações com outros Geoparques nacionais; ------------------------------ A candidatura do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a
Geoparque Mundial da UNESCO é um processo que se foca nas áreas da ciência,
cultura, conhecimento e educação, pelo que exige como base de trabalho a construção
de redes de boas práticas exigindo disponibilidade da equipa;------------------------------ Os Municípios de Loulé, Silves e Albufeira entregarão à Universidade do Algarve,
para cada atividade, projeto ou evento, em que os membros da sua academia participem
- integrado no presente acordo específico e no âmbito do projeto do aspirante
Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO - uma
quantia financeira, acordada entre as partes no valor de 1.500,00€ por município, que
assegurar as condições de realização das referidas ações. --------------------------------Assim, venho propor que a Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar o Acordo
Específico com os Municípios de Loulé, Silves, Albufeira e a Universidade do Algarve
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para promover as ações necessárias para a concretização da candidatura do aspirante
Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO, com
implicação financeira para o município de Albufeira no valor de € 1.500,00.” -------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do Acordo Específico de Cooperação 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, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – BELLAVISTA DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o BELLAVISTA
DESPORTIVO CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para
apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ----------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
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devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Bellavista Desportivo Clube.”Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de três mil, quinhentos e
cinquenta e oito euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil
euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de
Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil
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euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até mil e seiscentos
euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à
formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que aquilo que solicitou relativamente
aos protocolos também é válido para os contratos-programa. -------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – LUEL - ARTE EM MOVIMENTO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a LUEL – ARTE EM
MOVIMENTO, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às
atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
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termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a LUEL – Arte em Movimento.” Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de oito mil e sessenta
euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a
disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de
Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem
como a disponibilização de uma verba suplementar até mil e seiscentos euros para apoio
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ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação,
limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – PADERNENSE CLUBE – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o PADERNENSE
CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades
desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
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Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Padernense Clube.” -----------Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dez mil, oitocentos e
setenta e oito euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil
euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de
Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil
euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até mil e seiscentos
euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à
formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------2 de junho de 2020
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= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – CLUBE DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE DE
PATINAGEM DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo
para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ----------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; ----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
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atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de Patinagem de
Albufeira.” ------------------------------------------------------------------------------------Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de seis mil, seiscentos e
quinze euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a
disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de
Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem
como a disponibilização de uma verba suplementar até mil e seiscentos euros para apoio
ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação,
limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
2 de junho de 2020

__________________________

Câmara Municipal de Albufeira

O senhor vereador Victor Ferraz solicitou a retirada deste ponto da ordem de
trabalhos, porque esteve a analisar a documentação e reparou que o contrato tem
uma quebra de quase vinte mil euros relativamente ao ano anterior. Explicou ainda
que falou com os responsáveis pelo clube e foi-lhe dito que não foi contemplado o
projeto do mini basquete e o projeto sénior. --------------------------------------------O senhor presidente disse que estes projetos são contemplados num protocolo à
parte. Explicou ainda que o protocolo em análise se refere à atividade normal do
clube. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que no caso do Imortal estes projetos
estão integrados no protocolo base. ------------------------------------------------------O senhor presidente disse que então seria melhor retirar este ponto para melhor
análise desta questão. ----------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria melhor verificar e retificar esta
questão, dado que todos os clubes devem merecer igual tratamento.-----------------Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ---------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – ACRO AL-BUHERA, CLUBE DE GINÁSTICA DE ALBUFEIRA
– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ACRO ALBUHERA, CLUBE DE GINÁSTICA DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de
Desenvolvimento

Desportivo

para

apoio

às

atividades

desportivas

regulares

desenvolvidas pelo Clube. --------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
2 de junho de 2020

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------2 de junho de 2020
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Acro-Albuhera, Clube de
Ginástica de Albufeira.” ---------------------------------------------------------------------Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta e três mil,
novecentos e quarenta e dois euros, a prestação de apoio humano e logístico até um
limite de dez mil euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento
Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um
limite de dez mil euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até três
mil e duzentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas
equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize
transporte. -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – CLUBE DE ARTES MARCIAIS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE DE ARTES
MARCIAIS DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo
para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ----------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
2 de junho de 2020

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
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__________________________

Câmara Municipal de Albufeira

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de Artes Marciais de
Albufeira.” ------------------------------------------------------------------------------------Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de nove mil, novecentos
e quarenta e seis euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez
mil euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de
Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil
euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até mil e seiscentos
euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à
formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o FUTEBOL CLUBE
DE FERREIRAS, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às
atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Futebol Clube de Ferreiras.” -Esta

proposta
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fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de noventa e seis mil,
trezentos e sessenta e sete euros, vinte e cinco mil euros destinados a apoiar a
realização dos IV e V Open de Albufeira em Natação, condicionado à realização dos
mesmos e à entrega de documentação comprovativa da despesa realizada, a prestação
de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a disponibilização de
transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de
Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem como a
disponibilização de uma verba suplementar até dez mil euros para apoio ao aluguer de
viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos
em que o município não disponibilize transporte. -------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE S. JOÃO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE
DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO, um Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ----Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor.----------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Desportivo Areias de
São João.” ------------------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

__________________________

Câmara Municipal de Albufeira

Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cinquenta e um mil,
oitocentos e doze euros destinada à execução do projeto desportivo na área da
formação, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a
disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de
Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem
como a disponibilização de uma verba suplementar até seis mil e seiscentos euros para
apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação,
limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – GUIA FUTEBOL CLUBE – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o GUIA FUTEBOL
CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades
desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
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área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020. -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Guia Futebol Clube.” ----------Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
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Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quarenta e quatro mil,
seiscentos e oitenta e nove euros destinada à execução do projeto desportivo na área
da formação, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a
disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de
Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem
como a disponibilização de uma verba suplementar até seis mil e seiscentos euros para
apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação,
limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – IMORTAL BASKET CLUB – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o IMORTAL
BASKET CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às
atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------2 de junho de 2020

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Imortal Basket Clube.” -------Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
2 de junho de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de sessenta e quatro mil,
trezentos e quatro euros destinada à execução do projeto desportivo na área da
formação, oitenta mil euros destinada à participação da Equipa Sénior na Proliga
Portuguesa de Basquetebol, quinze mil euros destinada à participação da Equipa Sénior
B no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, quinze mil euros destinada à participação da
Equipa Sénior Feminina no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, dez mil euros destinada
ao projeto do mini-basquete – Minis em Movimento II, dez mil euros para apoio ao
aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação,
mediante entrega dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o
Município não disponibilize o respetivo transporte, a prestação de apoio humano e
logístico e a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de
Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira. --------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – KARATÉ CLUBE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o KARATÉ CLUBE
DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às
atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
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área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Karaté Clube de Albufeira.” --Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
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pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de sete mil, seiscentos e
noventa e três euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação,
a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a
disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de
Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem
como a disponibilização de uma verba suplementar até mil e seiscentos euros para apoio
ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação,
limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente e o senhor
vereador Ricardo Clemente, com fundamento no facto de fazerem parte dos
órgãos sociais do Imortal Desportivo Clube, e invocando o previsto na alínea a) do
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo,
suscitaram as respetivas situações de impedimento, tendo os mesmos se ausentado
da sala, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. --------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO
2020 – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o IMORTAL
DESPORTIVO CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para
apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ----------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
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do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na
área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento
desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de
acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------------------------6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais
devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos
termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação
atual. --------------------------------------------------------------------------------------7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente
Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município
para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de
atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes
elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao
desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência
das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse
público que a informa. --------------------------------------------------------------------9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que,
acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência
e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e
associações. -------------------------------------------------------------------------------10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da
organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um
importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ---------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do
movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de
jovens e adultos que praticam atividade desportiva. --------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------2 de junho de 2020
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Imortal Desportivo Clube.” --Esta

proposta

fazia-se

acompanhar

da

minuta

do

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para
além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quarenta e seis mil,
quinhentos e vinte e quatro euros destinada à execução do projeto desportivo na área
da formação, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a
disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de
Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem
como a disponibilização de uma verba suplementar até dez mil euros para apoio ao
aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada
aos casos em que o município não disponibilize transporte. --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Ricardo
Clemente, que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o primeiro reassumido
a presidência. --------------------------------------------------------------------------------B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS
= CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE - AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS TABLETS
COM CAPA E TECLADO, E ROUTERS COM ACESSO À INTERNET
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em catorze de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. 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 as medidas possíveis para conter a expansão da
doença, sendo as medidas de prevenção e controlo fundamentais para a mitigação da
transmissão comunitária de SARS-COV-2; ----------------------------------------------2. A aquisição de tablets e routers com acesso à internet, por parte do Município de
Albufeira, foi realizada na sequência do levantamento de necessidades dos alunos,
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enviado pelo agrupamento, permitindo levar aos alunos a capacidade de realização de
aulas a partir de casa, tendo em conta a atual situação de pandemia, sendo de toda a
importância o contributo que a administração local pode dar para o esforço da
comunidade escolar; ----------------------------------------------------------------------3. O Município de Albufeira, consciente das carências de meios por parte dos alunos
para a realização de aulas e trabalhos a partir de casa, vem desenvolver esforços no
sentido de minimizar essas lacunas;------------------------------------------------------4. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE, no presente contexto,
afirma a necessidade de os alunos disporem daqueles equipamentos informáticos que
permitam a realização de trabalhos e tarefas a desenvolver entre alunos e
professores; ------------------------------------------------------------------------------5. Conforme previsto nas alíneas u) e cc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, atendendo à urgência de utilização e disponibilidade
dos equipamentos informáticos; ----------------------------------------------------------6. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------7. 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 equipamentos informáticos
tablets com capa e teclado, e routers com acesso à internet, em anexo, a celebrar
entre o Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente; --- 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 - AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE ALBUFEIRA - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS TABLETS COM
CAPA E TECLADO, E ROUTERS COM ACESSO À INTERNET – 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 catorze de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. 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 as medidas possíveis para conter a expansão da
doença, sendo as medidas de prevenção e controlo fundamentais para a mitigação da
transmissão comunitária de SARS-COV-2; ----------------------------------------------2. A aquisição de tablets e routers com acesso à internet, por parte do Município de
Albufeira, foi realizada na sequência do levantamento de necessidades dos alunos,
enviado pelo agrupamento, permitindo levar aos alunos a capacidade de realização de
aulas a partir de casa, tendo em conta a atual situação de pandemia, sendo de toda a
importância o contributo que a administração local pode dar para o esforço da
comunidade escolar; ----------------------------------------------------------------------3. O Município de Albufeira, consciente das carências de meios por parte dos alunos
para a realização de aulas e trabalhos a partir de casa, vem desenvolver esforços no
sentido de minimizar essas lacunas; -----------------------------------------------------4. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA, no presente contexto, afirma a
necessidade de os alunos disporem daqueles equipamentos informáticos que
permitam a realização de trabalhos e tarefas a desenvolver entre alunos e
professores; ------------------------------------------------------------------------------5. Conforme previsto nas alíneas u) e cc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, atendendo à urgência de utilização e disponibilidade
dos equipamentos informáticos;----------------------------------------------------------6. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------7. 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 equipamentos informáticos
tablets com capa e teclado, e routers com acesso à internet, em anexo, a celebrar
entre o Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Albufeira; -----------2 de junho de 2020

 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. -------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. ---------------------------------= CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE FERREIRAS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS TABLETS COM
CAPA E TECLADO, E ROUTERS COM ACESSO À INTERNET – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em catorze de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. 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 as medidas possíveis para conter a expansão da
doença, sendo as medidas de prevenção e controlo fundamentais para a mitigação da
transmissão comunitária de SARS-COV-2; ----------------------------------------------2. A aquisição de tablets e routers com acesso à internet, por parte do Município de
Albufeira, foi realizada na sequência do levantamento de necessidades dos alunos,
enviado pelo agrupamento, permitindo levar aos alunos a capacidade de realização de
aulas a partir de casa, tendo em conta a atual situação de pandemia, sendo de toda a
importância o contributo que a administração local pode dar para o esforço da
comunidade escolar; ----------------------------------------------------------------------3. O Município de Albufeira, consciente das carências de meios por parte dos alunos
para a realização de aulas e trabalhos a partir de casa, vem desenvolver esforços no
sentido de minimizar essas lacunas;------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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4. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS, no presente contexto, afirma a
necessidade de os alunos disporem daqueles equipamentos informáticos que
permitam a realização de trabalhos e tarefas a desenvolver entre alunos e
professores; ------------------------------------------------------------------------------5. Conforme previsto nas alíneas u) e cc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, atendendo à urgência de utilização e disponibilidade
dos equipamentos informáticos;----------------------------------------------------------6. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------7. 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 equipamentos informáticos
tablets com capa e teclado, e routers com acesso à internet, em anexo, a celebrar
entre o Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Ferreiras;------------ 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 dos presentes, ratificar o despacho do senhor
presidente. -----------------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação
regressou à sala. ----------------------------------------------------------------------------= ADENDA AO CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBUFEIRA - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
TABLETS COM CAPA E TECLADO, E ROUTERS COM ACESSO À INTERNET
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e cinco de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. Em contexto de pandemia da COVID-19, o Município de Albufeira, enquanto
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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 as medidas possíveis para conter a expansão da
doença, sendo as medidas de prevenção e controlo fundamentais para a mitigação da
transmissão comunitária de SARS-COV-2; ----------------------------------------------2. A aquisição de tablets e routers com acesso à internet, por parte do Município de
Albufeira, foi realizada na sequência do levantamento de necessidades dos alunos,
enviado pelo agrupamento, permitindo levar aos alunos a capacidade de realização de
aulas a partir de casa, tendo em conta a atual situação de pandemia, sendo de toda a
importância o contributo que a administração local pode dar para o esforço da
comunidade escolar; ----------------------------------------------------------------------3. O Município de Albufeira, consciente das carências de meios por parte dos alunos
para a realização de aulas e trabalhos a partir de casa, vem desenvolver esforços no
sentido de minimizar essas lacunas; ------------------------------------------------------4. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA, no presente contexto, afirma a
necessidade de os alunos disporem daqueles equipamentos informáticos que
permitam a realização de trabalhos e tarefas a desenvolver entre alunos e
professores; ------------------------------------------------------------------------------5. Conforme previsto nas alíneas u) e cc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, atendendo à urgência de utilização e disponibilidade
dos equipamentos informáticos; ----------------------------------------------------------6. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------7. 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 da adenda ao contrato de transmissão de equipamentos
informáticos tablets com capa e teclado, e routers com acesso à internet, em anexo,
a celebrar entre o Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Albufeira;
 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 da adenda ao contrato, documento que se
dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
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documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou a que se referia esta adenda. ---------O senhor presidente respondeu que se refere a material que faltou entregar.------O senhor vereador Victor Ferraz disse que tinha ficado com a ideia que este
material já estava contemplado no primeiro protocolo, mesmo sendo entregue mais
tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que seria melhor este assunto ser esclarecido pela
senhora doutora Telma Bila, chefe da Divisão de Atendimento, Informática e
Modernização Administrativa.--------------------------------------------------------------A senhora doutora Telma Bila juntou-se aos trabalhos e o senhor presidente
perguntou-lhe que material estava previsto na adenda ao protocolo. -----------------A senhora doutora Telma Bila explicou que a adenda contempla os tablets
necessários para satisfazer as necessidades dos alunos do primeiro ciclo do
agrupamento escolar em causa. ------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como estava a questão da aquisição
das webcams. --------------------------------------------------------------------------------A senhora doutora Telma Bila respondeu que os serviços estão a tratar dos
necessários procedimentos para efetuar esta aquisição.--------------------------------O senhor presidente agradeceu os esclarecimentos prestados pela senhora doutora
Telma Bila e a dirigente saiu da sala. ----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= RECURSOS HUMANOS – REFORÇO DE POSTOS DE TRABALHO, ATRAVÉS DA
RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA CONSTITUÍDA PELA LISTA DE
ORDENAÇÃO FINAL HOMOLOGADA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------”Tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------------a) Os atuais postos de trabalho da carreira assistente técnica, área de atividade de
animador sócio-cultural, são insuficientes para dar resposta às atuais necessidades
identificadas na área da educação, nomeadamente no âmbito do apoio à família; -----b) O mapa de pessoal de 2020 foi dotado de um acréscimo de postos de trabalho na
carreira assistente técnica, área de actividade de animador socio-cultural de modo
a colmatar as carências de recursos humanos identificadas; ---------------------------c) Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, na redação em vigor, para suportar os encargos inerentes aos aludidos
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postos de trabalho; -----------------------------------------------------------------------d) Compete órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 9.º, do DecretoLei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, promover o recrutamento
de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho
previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado. -------------------------------Proponho, -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 1, do art.º 9.º, do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, aprovar o
recrutamento dos oito (8) postos de trabalho vagos na carreira/categoria de
assistente técnica, área de atividade animador socio-cultural, na DDESC/DE, através
da reserva de recrutamento interna constituída pela lista de ordenação final
homologada, que se encontra válida.” --------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria importante preparar o próximo
ano letivo, uma vez que vai ser um ano letivo com muitas exigências. Lembrou
depois que agora já houve uma primeira amostra com os jardins-de-infância, onde
foi necessário reforçar o número de trabalhadores por causa dos prolongamentos e
por causa dos miúdos não se poderem juntar em grupos, o que também irá
acontecer no próximo ano. Afirmou seguidamente que os procedimentos de
higienização terão que ser uma constante já a partir de setembro próximo, pelo
que seria importante começar já a preparar o próximo ano letivo. --------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se os novos concursos podiam ser
antecipados, tendo em conta os grandes números do desemprego. Lembrou ainda
que Albufeira é o segundo maior concelho em termos de taxa de desemprego.
Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes gostariam de inverter
esta curva e o município pode desempenhar aqui uma função boa, no sentido de
poder antecipar alguns concursos, face também a algumas necessidades que
existem no município em termos de pessoal. ---------------------------------------------O senhor presidente disse concordar com o senhor vereador Ricardo Clemente e
explicou que os serviços estão a fazer o seu melhor para acelerar os concursos
para admissão de novos trabalhadores. ---------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PUBLICIDADE – ALARGÂMBITO – PUBLICIDADE EXTERIOR, UNIPESSOAL,
LIMITADA – REQUERIMENTO =
Por Alargâmbito – Publicidade Exterior, Unipessoal, Limitada, foi apresentado um
requerimento, datado de quinze de março último, pelo qual solicita a prorrogação por
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noventa dias do prazo de pagamento da fatura 021/190 referente às taxas
publicitárias do ano de dois mil e vinte, bem como a redução de 3/12 do valor total da
fatura, correspondente a um período de carência de pagamento de taxas publicitárias
de três meses, relativas aos meses de abril, maio e junho de dois mil e vinte. ------------Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, subscrita pela
senhora chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa,
datada de vinte e cinco de maio último, do seguinte teor: ---------------------------------“Vem o requerente, ALARGÂMBITO – Publicidade Exterior, Unipessoal, Lda., solicitar a
prorrogação por 90 (noventa) dias do prazo de pagamento da fatura 021/190
referentes às taxas publicitárias do ano de 2020, bem como a redução de 3/12 do
valor total da fatura, correspondente a um período de carência de pagamento das
taxas publicitárias de 3 (três) meses, relativas aos meses de abril, maio e junho de
2020. Relativamente à prorrogação do prazo por 3 meses, 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 redução de 3/12 do valor total da fatura, 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
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. --------------------------------------------C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E
CULTURAL
= CANDIDATURAS – “VIA ALGARVIANA – PELOS CAMINHOS DO
PATRIMÓNIO” – DA ASSOCIAÇÃO ALMARGEM – AVISO
N.º 004/INLOCO/10216/2020 DO PDR 2020 – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento
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Económico e Cultural, 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: --------------------------------------------------“Assim, tendo em conta o exposto, sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima
Câmara Municipal, da concordância na manifestação de interesse e apoio financeira já
prestada, nos novos termos agora previstos.” ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços e nos termos da mesma, determinar a manutenção do interesse e do apoio
financeiro à candidatura “Via Algarviana – Pelos Caminhos do Património” – da
Associação Almargem – Aviso número 004/INLOCO/10216/2020 do PDR 2020. ----= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – MARIA ANTÓNIA
ENCARNAÇÃO CORREIA – 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 252,00€ (duzentos e
cinquenta e dois euros), à candidata Maria Antónia da Encarnação Correia, com
efeito desde o início de Maio de 2020; --------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento do subsídio referentes aos meses de maio e junho de 2020
devendo o valor correspondente a este último ser pago 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 – AMÍLCAR MACHADO DA
SILVA – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo:-------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 240,00€ (duzentos e
quarenta euros), ao candidato Amílcar Machado da Silva, com efeito desde o início
de Maio de 2020; -------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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b) Proceder ao pagamento do subsídio referentes aos meses de maio e junho de 2020
devendo o valor correspondente a este último ser pago 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 – MÁRCIO XAVIER LEITE
– 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 180,00€ (cento e oitenta
euros), ao candidato Márcio Xavier Leite, com efeito desde o início de maio de
2020; --------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento do subsídio referente aos meses de maio e junho de 2020,
devendo o pagamento deste último ser efetuado no início do mês.” --------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO – MARGARIDA ROSA
ALHO BALTAZAR – 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, designadamente o mencionado no n.º 5 da presente, sugere-se, que a
digníssima Câmara Municipal, delibere: -----------------------------------------------------a) Manifestar à munícipe Margarida Rosa Alho Baltazar, a intenção de indeferir a 2.ª
candidatura ao subsídio de arrendamento; ----------------------------------------------b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo
primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder à
candidata o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o
assunto.” ----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------2 de junho de 2020

= INTERVENÇÃO FAMILIAR – COLABORAÇÃO COM O SETOR DE ASSESSORIA
TÉCNICA AOS TRIBUNAIS NA INTERVENÇÃO FAMILIAR COM UM AGREGADO
FAMILIAR – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O Agregado Familiar (A.F.) é inelegível ao abrigo do Regulamento para Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos de Albufeira; -----------------------------------------2. Em situações excecionais podem os A.F. cujo rendimento mensal “per capita” seja
maior a 60% do salário mínimo nacional, mas que por, por razões imprevistas e
acidentais, seja necessário um apoio urgente e imediato, ser apoiados; ---------------3. O menor se encontra acolhido em C.A. e que existe a necessidade de serem
trabalhadas e sanadas as questões que conduziram à aplicação/manutenção da
medida; ------------------------------------------------------------------------------------4. No decorrer da intervenção do CAFAP ocorreu uma incompatibilidade entre a
família e os serviços; ---------------------------------------------------------------------5. No concelho de Albufeira, para além do GAF, não existe outra Instituição que
realize a intervenção pretendida; --------------------------------------------------------6. O A.F. se demonstrou recetivo ao acompanhamento;------------------------------------7. A pretensão se enquadra na alínea v), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para participar na
prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em
parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições
particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento
municipal; ----------------------------------------------------------------------------------8. A situação se enquadra nesta previsão legal. -------------------------------------------------------------------------------------- Proponho: ------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a colaboração na Intervenção
Familiar, com o Agregado Familiar do menor Axel Braz, através da Divisão de Ação
Social-GAF.” ----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES - ALTERAÇÃO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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1. O Município de Albufeira, Pelouro de Educação, tem a responsabilidade de gestão e
coordenação dos referidos Centros de Atividades de Tempos Livres; -----------------2. Existem normas de funcionamento destes equipamentos aprovadas em reunião de
câmara a 02 de julho de 2013; -----------------------------------------------------------3. Existe a necessidade de proceder à alteração das normas de funcionamento destes
espaços, dando conhecimento aos utentes que deles usufruem; ------------------------4. A proposta das normas visa essencialmente simplificar a definição de regras de
funcionamento, bem como estipular direitos e deveres. --------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal delibere aprovar a alteração das Normas de Funcionamento de
Centros de Atividades de Tempos Livres bem como o edital que acompanha as mesmas.”Esta proposta fazia-se acompanhar das normas e do edital nelas referidas, documentos
que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta
de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROJETO “É TEMPO DE BRINCAR” – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. Circunscrevendo-se a um ano atípico em que urge aprovar um projeto que, muito
provavelmente irá apenas vigorar este ano lectivo, não cabe ao Município de
Albufeira, Pelouro de Educação, realizar o projeto “Sonhos de verão” dada a
atipicidade vivida devido à situação pandémica atual; -----------------------------------2. Existe a necessidade de definir as regras de funcionamento dos espaços, em
conformidade com as normas emanadas pela DGS, dando conhecimento aos utentes
que deles usufruem; ----------------------------------------------------------------------3. As presentes normas visam essencialmente simplificar a definição de regras de
funcionamento, bem como estipular direitos e deveres. --------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal delibere aprovar o projecto “É tempo de brincar” bem como o
normativo que acompanha a presente proposta.” -------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar das normas de funcionamento do projeto nela
referidas, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO
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= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso,
foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de
Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais
ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou como estavam os processos que
estão a ser analisados pela Polícia Judiciária, nomeadamente face a algumas
queixas que existiram em processos que foram analisados pela câmara municipal.
Afirmou depois saber que as respostas têm sido entregues e que não tem havido
ali nada de mais, mas que gostaria de saber, se possível, como é que estava esta
situação.--------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu que a investigação continuava e que só a partir de
determinado momento é que passava depois para o tribunal, sendo que só nessa
altura a câmara municipal se poderia pronunciar. Explicou depois que a Polícia
Judiciária pede muitas vezes cópias de processos. --------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se tratava de um processo de
obras.-----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente e repetiu que quando era do
tribunal o assunto era sempre apreciado pela câmara municipal. Explicou ainda que
quando a investigação está a decorrer a Polícia Judiciária pede muitas vezes
cópias de processos e não se sabe o que está a acontecer. Acrescentou por último
não saber mais sobre esta matéria.-------------------------------------------------------O

senhor

vereador

Ricardo

Clemente

concluiu

que

estava

tudo

ainda

em

investigação. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que o que não estiver em investigação é apreciado pela
câmara municipal. Acrescentou depois que a Polícia Judiciária levou cópias de cento
e vinte, ou cento e trinta processos. -----------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este processo poderia não chegar à
câmara municipal e que este órgão podia não chegar a ser constituído arguido. -----O senhor presidente disse que a Polícia Judiciária nunca dá conhecimento deste
tipo de informações. ------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que era por essa razão que estava a
perguntar. ------------------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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= PROCESSO 846/09.4BELLE-A – PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos
Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião.-----------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------E – DEPARTEMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE LAR, CRECHE E
CENTRO DE DIA NOS OLHOS DE ÁGUA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
– INFORMAÇÃO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em treze de maio último do seguinte teor: -“Por Telhabel Construções S.A. foi remetido a esta Edilidade, o Plano de Segurança e
Saúde da empreitada de Construção de Lar, Creche e Centro de Dia nos Olhos de Água
adjudicada por deliberação camarária adotada em sua reunião de vinte de Janeiro de
dois mil e vinte, com vista à sua aprovação. -------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara por forma a deliberar em
tempo útil, atendendo à urgência do assunto e ao início da execução da obra, --------2. 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 de
Albufeira, na reunião seguinte.-----------------------------------------------------------Determino: ----------------------------------------------------------------------------------- Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da empreitada de Construção de Lar, Creche
e Centro de Dia nos Olhos de Água.------------------------------------------------------ E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------O despacho fazia-se acompanhar do Plano de Segurança e Saúde nele referido,
documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião.-----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA
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ENCOSTA DO CERRO DO MALPIQUE – REVISÃO DE PREÇOS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem no Departamento de Planeamento e
Edifícios Municipais, foi apresentada uma informação do seguinte teor:------------------“Em conformidade com a cláusula 5.ª do contrato para execução da empreitada em
epígrafe, está prevista a revisão de preços da mesma, em conformidade com o artigo
382.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. --------------------------------------Foi apurado a título definitivo, sobre os valores da factura emitida e com os índices
definitivos entretanto emitidos, um valor a liquidar de 9.489,73€ acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, que se remete para aprovação superior. ------------------------------Mais se informa que a revisão de preços já foi aceite pelo empreiteiro, conforme anexo
na etapa 1.” -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços no valor de nove mil,
quatrocentos e oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos, acrescido de IVA,
a favor do empreiteiro, e, em consequência, autorizar o referido pagamento. ------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na
alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento
Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado
da sala, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. --------------------------= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA E.B. 1, 2, 3 DA
GUIA – GARANTIA BANCÁRIA – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos
Municipais, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ----------------------------“Solicito aos serviços do DGF o acionamento de parte de garantia bancária no valor de
159.000,00€ no sentido de o Município de Albufeira poder efetuar as reparações
constantes em auto do auto de vistoria para efeitos de receção definitiva datado de 18
de Agosto de 2017, face a que o prazo dado para as reparações expirou sem que a
empresa tenha cumprido as obrigações contratuais de garantia.” -------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou porque é que o senhor presidente
não participava da votação. ----------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente esclareceu que o senhor presidente faz parte do júri do
concurso. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o assunto tinha a ver com a
devolução da garantia e perguntou de que se tratava. ----------------------------------2 de junho de 2020
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A senhora vice-presidente respondeu que era para acionar a garantia bancária e
que devia ser para fazer algumas correções que ainda estavam dentro da garantia
da obra. --------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da
informação e nos termos da mesma, autorizar o acionamento da garantia bancária
no valor cento e cinquenta e nove mil euros. ---------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------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. ---------------------------------= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO
PARA SALAS DE AULA E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS NA EB 2,3
DIAMANTINA NEGRÃO - AJUSTE DO COMPROMISSO À NOVA
REPROGRAMAÇÃO E REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente em dezanove de maio último do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------”Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A abertura do procedimento que deu origem à celebração do contrato da
empreitada acima mencionada foi autorizada por deliberação de 19/11/2019, da
Câmara Municipal de Albufeira, mediante autorização prévia, conferida pela
Assembleia Municipal de Albufeira, por deliberação tomada em sessão de
02/12/2019, nos termos da al. c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei 8/2012 de 21 de
fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------2. No dia 24 de janeiro de 2020, foi efetuado o compromisso com o n.º sequencial
37198, no montante de € 1.244.583,31, para o ano económico 2020, referente ao
concurso público da empreitada acima referida; ----------------------------------------3. O contrato previa que a verba seria suportada pelo orçamento de 2020, montante
refletido nas Grandes Opções do Plano, no projeto n.º 2018/168, considerando o
prazo de execução de 270 dias;----------------------------------------------------------4. O contrato foi enviado para fiscalização prévia do Tribunal de Contas em
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26/02/2020; ------------------------------------------------------------------------------5. O processo foi devolvido pelo Tribunal de Contas, cuja documentação deu entrada no
Município em 27/04/2020; ---------------------------------------------------------------6. Face ao tempo entretanto decorrido, e tendo em conta o prazo de execução da obra
de 270 dias, a execução da mesma ultrapassará o ano de 2020, passando uma parte
para o ano de 2021; -----------------------------------------------------------------------7. Mediante a nova reprogramação e repartição de encargos da empreitada, foi a
mesma considerada na 2.ª revisão das Grandes Opções do Plano 2020-2022,
aprovada no dia 14/05/2020, pela Assembleia Municipal; ------------------------------8. Em reunião de câmara de 03/12/2019, já tinha sido deliberado solicitar à digníssima
Assembleia Municipal a autorização prévia para que em procedimentos cuja despesa
dê lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja
o da sua realização, possa existir uma reprogramação dos valores aprovados para
cada um dos anos desde que o montante global do compromisso plurianual se
mantenha e que a dotação do projeto das Grandes Opções do Plano correspondente
comporte tais valores e que o saldo do compromisso que, eventualmente, venha a ser
apurado no ano n possa transitar para o ano n+1, e assim sucessivamente para os
anos subsequentes, tendo sido atribuída esta autorização prévia, pela Assembleia
em sessão realizada no dia 16/12/2019, situação que se aplica, neste caso em
particular; ---------------------------------------------------------------------------------9. O curto espaço de tempo para responder ao Tribunal de Contas, para que seja
viabilizada, o quanto antes, a realização desta empreitada, implica o ajustamento do
compromisso existente e o envio de novos mapas, conforme solicitado pelo Tribunal
de Contas, já com a nova reprogramação, sendo que esta nova reprogramação, não
aumenta o montante global do compromisso; --------------------------------------------10. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal
(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo
menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostra possível que, em tempo útil,
se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto de
imediato: ----------------------------------------------------------------------------------11. 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:------------------------------------------------------------------------------------ Que seja ajustado o compromisso à nova reprogramação e repartição de encargos da
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empreitada nos termos da informação dos serviços técnicos, nos montantes de €
1.044.583,31 para o ano de 2020 e € 200.000,00 para o ano de 2021; ---------------- Que o processo seja respondido ao Tribunal de Contas já com o envio de novos
mapas; ------------------------------------------------------------------------------------- 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 vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação
regressou à sala. ----------------------------------------------------------------------------F – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DA PRAÇA DOS PESCADORES E INFRAESTRUTURAS
ASSOCIADAS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pelo senhor diretor do Departamento de
Infraestruturas e Serviços Urbanos, foi apresentada uma informação do seguinte teor:
“1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------O procedimento por concurso público da empreitada de “Execução da Estação
Elevatória da Praça dos Pescadores e Infraestruturas Associadas”, foi aberto por
deliberação da Exma. Câmara Municipal, de 5 de Setembro de 2017, tendo sido
adjudicado à empresa Hidralgar, S.A. -------------------------------------------------------O concurso público para a respectiva Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação
de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão foi adjudicado à empresa FGP
Engenharia Civil, Lda. ------------------------------------------------------------------------A empresa Hidralgar, S.A. através de carta, ref.ª 223/2019/JA/JR, (em anexo) enviou
o pedido de prorrogação de prazo de conclusão da empreitada por um período de 92
dias, apontando a data de 15/07/2020 para conclusão da empreitada e reequilíbrio
financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------2. ANÁLISE DO DOCUMENTO ------------------------------------------------------------Alegações da empresa Hidralgar, S.A.: -----------------------------------------------------1. Suspensão dos trabalhos pelo dono de obra, em vinte e nove de agosto de 2018,
devido ao período de época alta; ---------------------------------------------------------2. Levantamento da suspensão somente para a fase 1 da empreitada (construção da
estação elevatória) no dia vinte e oito de janeiro de 2019; -----------------------------3. Suspensão dos restantes trabalhos pelo dono de obra, em vinte e oito de janeiro de
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2019, o qual aguarda a conclusão do projeto de execução relativo à remodelação do
caneiro e da requalificação do Largo Eng. Duarte Pacheco, Rua 25 de Abril e Praça
dos Pescadores. ---------------------------------------------------------------------------4. Devido à celebração do contrato, relativo à modificação objetiva do mesmo, no que
diz respeito ao equipamento da Estação Elevatória, ter produzido efeitos a 29 de
janeiro de 2020, a Hidralgar solicita a prorrogação de prazo até 15 de julho de
2020. --------------------------------------------------------------------------------------Análise dos aspetos apresentados ------------------------------------------------------------

A presente análise é suportada pelo historial da empreitada, registo de atas de

reunião, comunicações ao empreiteiro, contrato de empreitada, caderno de encargos e
D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro - código dos contratos públicos, daqui adiante designado
como CCP. --------------------------------------------------------------------------------------

A alteração objetiva de contrato indicada produziu efeitos em 29 janeiro 2020. -----

-

Pela análise dos elementos referidos no ponto 2. e os factos que a Hidralgar, S.A.

apresentados a fiscalização emitiu parecer favorável à proposta de prorrogação de
prazo de conclusão da empreitada (em anexo). ----------------------------------------------

Considerando que a partir de 29 de janeiro os trabalhos referentes ao equipamento

da estação elevatória iniciaram em simultâneo com os restantes trabalhos da
empreitada e ainda dentro do prazo em que estava a decorrer a empreitada, com
conclusão prevista a 14 de abril 2020, considera-se justificada a prorrogação solicitada
em 92 dias, ou seja o período desde 14 de abril até 15 de julho 2020. ---------------------

Os trabalhos efectuados neste período incidiram na zona da estacão elevatória não

se prevendo constrangimentos na zona envolvente.------------------------------------------

Pela análise dos elementos referidos no ponto 2. e os factos que a Hidralgar, S.A.

apresentados a fiscalização emitiu parecer favorável à proposta de prorrogação de
prazo de conclusão da empreitada (em anexo). ----------------------------------------------

Foi apresentado o plano de trabalhos, encontram-se omissos na carta do empreiteiro

em análise, o plano de pagamentos, mapas de mão de obra e equipamento apesar de
constituírem documentos que devem instruir um pedido de prorrogação de prazo de
conclusão de obra. ----------------------------------------------------------------------------No que se refere ao pedido de reequilíbrio financeiro informa-se -------------------------

Os valores propostos para a manutenção do estaleiro deverão ser ajustados ao

equipamento e meios envolvidos na obra para execução dos trabalhos referentes à
instalação dos equipamentos na estação elevatória para o período de prorrogação agora
solicitado. À data o estaleiro já se encontra foi reduzido no que se refere a tapumes, a
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equipamento e mão de obra. ------------------------------------------------------------------

Os valores de acompanhamento de segurança e ambiente deverão ser corrigidos

atendendo que a afetação dos técnicos à obra tem sido de uma vez por semana.----------

A fiscalização emitiu parecer desfavorável ao pedido de reequilíbrio financeiro. ------

-

Considera-se não haver justificação para o reequilíbrio financeiro do contrato. -------

3. CONCLUSÃO -----------------------------------------------------------------------------O presente parecer enquadra-se nas figuras jurídicas dos artigos 282º, 373º; 374º;
377º e 403º do D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro do Código dos Contratos Públicos, na
sua actual redacção. -------------------------------------------------------------------------Pelo acima exposto, submete-se à consideração da Exma. Câmara Municipal: --------------

A concessão de prorrogação do prazo global da empreitada, por um período de 92

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------

A notificação à empresa Hidralgar, S.A. para apresentar no prazo de 15 (quinze)

dias, a partir da data de receção da decisão do Dono de Obra, o cronograma de mão de
obra e equipamento e plano financeiro, em conformidade com a prorrogação que lhe
seja concedida. --------------------------------------------------------------------------------

Intenção de indeferimento da pretensão de reequilíbrio financeiro.” ------------------

O senhor presidente perguntou se os membros da câmara municipal desejavam a
presença de algum técnico. ----------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz respondeu negativamente e referiu que o
documento vinha dar razão aos vereadores não permanentes relativamente ao
terem levantado a questão, porque vinha ali um parecer desfavorável referente ao
reequilíbrio financeiro, ou seja, da última vez era para avançar e os vereadores
não permanentes levantaram a questão e agora vinha um parecer desfavorável
relativamente a esse equilíbrio, pelo que parece que lá detetaram que havia
algumas inconformidades relativamente a esse pedido que foi feito, o que resultou
num parecer desfavorável, portanto era só a questão do alargar do prazo que
esperavam fosse a última vez para não haver mais situações de equilíbrios
financeiros para resolver. ------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que aquilo era a prova provada de que
ele não acreditava nas obras todas que o senhor presidente pretende levar a cabo
até ao final do mandato, dado que depois as coisas não funcionam e havia
prorrogações de prazos, e havia atrasos, e havia essas complicações todas e os
vereadores

não

permanentes

chegassem

assim.

Terminou

já

estavam

dizendo

que

habituados
os

a

que

vereadores

aquelas

não

coisas

permanentes
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compreendiam estas situações nalguns casos, mas noutros não. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma: ---------------------------------------------------------------------------a) conceder a prorrogação do prazo global da empreitada, por um período de
noventa e dois dias; -------------------------------------------------------------------------b) notificar a empresa Hidralgar, S.A. para apresentar no prazo de quinze dias, a
partir da receção da presente decisão, o cronograma de mão de obra e
equipamento e plano financeiro, em conformidade com a presente prorrogação; -----c) manifestar intenção de indeferir a pretensão de reequilíbrio financeiro 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. -----------------------------------------------------------------------------= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA DESCARGA
DE ÁGUAS PLUVIAIS – LINHA DE ÁGUA DE VALE FARO
– RECEÇÃO PROVISÓRIA =
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Hidralgar – Equipamentos
Electromecânicos, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção
provisória, datado de dezoito de maio de dois mil e vinte, pelo qual se constata que
todos os trabalhos realizados se encontram em bom estado de execução e conservação
e que o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição foi
devidamente executado, não tendo sido detetada a existência de deficiências na obra,
razão porque é considerada em condições de ser recebida provisoriamente. -------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este assunto tinha a ver com toda
a linha até à Praia do Inatel. --------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu que apenas numa parte, a do princípio, ao pé do
Hotel Ondamar. -----------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se era só essa parte. -------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que a Praia do Inatel
era outra situação. --------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória. -----------= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA, NO
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA (JULHO E AGOSTO) – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços
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Verdes, foi apresentada uma informação, do seguinte teor: -------------------------------“Tendo em consideração: -------------------------------------------------------------------- Que o contrato de prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos
urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira, atualmente
em curso, termina a 31 de maio de 2020; ------------------------------------------------ A necessidade imperiosa e inadiável de assegurar a recolha de resíduos e limpeza
urbana na área do concelho de Albufeira, a partir dessa data; ------------------------- Que o procedimento concursal já desencadeado pelo Município, intitulado “Concurso
Público com publicação no JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte
de resíduos urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira”, se encontra em
fase de apreciação judicial no âmbito de processo contencioso pré-contratual, que
corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com efeitos suspensivos;  Que, tratando-se de serviços públicos essenciais, de primeira necessidade, torna-se
imprescindível assegurar a recolha de resíduos e limpeza urbana no município; ------- Que se propõe a escolha da entidade a convidar LUSÁGUA – Serviços Ambientais
S.A., uma vez que foi esta a empresa classificada em primeiro lugar no procedimento
concursal, tendo a mesma vindo a assegurar a prestação dos serviços essenciais de
recolha, transporte de resíduos urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira
até ao momento, atenta a impossibilidade dos mesmos serviços serem prestados
diretamente por pessoal do município; --------------------------------------------------- Neste contexto e para os efeitos do disposto no artigo 27.º-A do CCP não é
defensável a adoção de procedimento de consulta prévia, por ser incompatível com o
fundamento

invocado

para

a

adoção

do

procedimento

de

ajuste

direto,

designadamente pelo prazo transitório de execução dos serviços e da necessidade
de disponibilização e movimentação de recursos complexos e imprescindíveis à
execução, não se logrando garantir a continuidade do serviços com a adoção de
procedimento por consulta prévia. -------------------------------------------------------Desta forma e por que se trata do estritamente necessário e por motivos de
urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis e inimputáveis à
entidade adjudicante, é legalmente admissível a adoção do procedimento de ajuste
direto, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º do CCP. ----------- Que sendo o prazo para a apresentação da proposta de 2 (dois) dias, a mesma será
avaliada pelo preço apresentado; -------------------------------------------------------- Não se justifica a adjudicação por lotes, atendendo aos fundamentos constantes nas
alíneas a) e b), do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, concretamente porque as
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prestações a abranger pelo objeto do contrato a celebrar são técnica e
funcionalmente incindíveis, bem como porque por motivos de urgência e por
imperativos técnicos ou funcionais, a gestão de um único contrato se revela mais
eficiente para a entidade adjudicante; --------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------- A prestação vigorará por 2 meses, com inicio a 1 de julho de 2020 e final a 31 de
agosto de 2020, em função do período de tempo imprevisível mas expectável para o
início da execução do contrato resultante do “Concurso Público com publicação no
JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos urbanos e
limpeza urbana, no Município de Albufeira”; --------------------------------------------- O valor total previsto para a aquisição dos serviços se estima em 737.500,00 €
acrescido do IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- Este preço base teve em conta os custos médios unitários dos preços praticados na
prestação de idênticos serviços até agora prestados com subtração dos serviços de
deservagem, todos atualizados pelo índice de preços do consumidor e em função do
incremento da quantidade de resíduos verificada, bem como o período previsível e
transitório da prestação de serviços que culminará no momento em que se inicie a
prestação dos serviços no âmbito do concurso público internacional. Por decisão
superior o valor do aluguer das viaturas foi atualizado para 500€ mensais. ----------- A opção de fixação do prazo do contrato celebrado ao abrigo de ajuste direto,
prende-se com a iminente prolação de uma sentença, que se aguarda a qualquer
instante. Considerou-se, assim, que este contrato deveria corresponder à mínima
duração possível, possibilitando, dessa forma, que aquando da prolação de sentença,
fosse possível a execução do contrato objeto do Concurso Público Internacional, no
mais curto espaço de tempo. Aliás, cumpre referir que aquele prazo foi determinado
em cumprimento do disposto na al. c) do n.º 1, do art.º 24.º do Código dos Contratos
Públicos, segundo o qual o ajuste direto deve ser adotado apenas na medida do
estritamente necessário. Ainda quanto à eventual utilização do procedimento de
consulta prévia, devemos informar que os prazos e tramitação legais aplicáveis não
permitiriam garantir a continuidade dos serviços, conforme determina a lei, e o
exige a natureza das prestações em causa, e que, dizem respeito à higiene e à
salubridade das vias públicas. Efetivamente, em matéria de saneamento básico e
ambiente está a cargo do Município a satisfação imediata do interesse das
populações, o que, nos termos do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, deverá
ser levado a cabo de forma ininterrupta. ------------------------------------------------2 de junho de 2020
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Nestes termos, submete-se à consideração superior: -------------------------------------1. Autorizar o início de procedimento para a contratação da “Prestação de Serviços de
Recolha, Transporte de Resíduos Urbanos, Limpeza Urbana e Serviços Auxiliares, no
Município de Albufeira”, com um preço base de 737.500,00 € acrescido do IVA à
taxa legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------2. Proceder à escolha de procedimento por Ajuste Direto, nos termos dos artigos 23.º,
24.º; 62.º e 112.º a 115.º do Código do Contratos Públicos, na sua redação atual; -----3. Aprovar a minuta de Convite e Caderno de Encargos, em anexo à presente proposta; 4. Indicar como empresa a convidar a LUSÁGUA - Serviços Ambientais, S.A., enquanto
órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º e
atendendo ao disposto no artigo 27.º-A do CCP; ----------------------------------------5. Designar desde já como gestor do contrato o Eng.º Filipe André, com as
competências consignadas no artigo 290.º- A do CCP. ----------------------------------Informa-se ainda que estes trabalhos deverão ser contemplados na rubrica com a
classificação orçamental 02/ 02 02 02 atribuída à aquisição de bens e serviços de
limpeza e higiene. ----------------------------------------------------------------------------Tratando-se de serviços públicos essenciais de primeira necessidade para a população
relacionados com a higiene pública, e dada a urgência da efetivação desta prestação de
serviços no dia 1 de janeiro de 2020, solicita-se autorização para dispensa dos
trâmites relacionados com o artigo 63.º da Lei do Orçamento de Estado para 2019.” ---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 maioria dos presentes, aprovar as peças do processo,
determinar a abertura do procedimento e designar o gestor do contrato nos
precisos termos sugeridos na informação. ------------------------------------------------Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vicepresidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia
Guedelha; abstiveram-se o senhor vereador Victor Ferraz e a senhora vereadora
Sara Serra. ----------------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente. ----------------------------= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO, S.A. – REQUERIMENTO =
Por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., foram apresentados requerimentos,
datados de treze de maio último, pelos quais solicita a emissão de licença especial de
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ruído para a realização de obras de construção civil, na Estrada da Galé, Sesmarias,
Albufeira, nos dias seis, treze, vinte, e vinte e sete de junho corrente, entre as nove
horas e as doze horas. -----------------------------------------------------------------------Estes requerimentos encontravam-se instruídos com uma informação, com origem na
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: ----------------------------------------------------“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Mota Engil
– Engenharia e Construção, SA, cumpre informar o seguinte: ------------------------------- pretende o requerente a realização de obra de construção civil na Estrada da GaléSesmarias, nos dias 6, 13, 20 e 27 de junho de 2020, das 09:00h às 12:00h; ------------- solicita o requerente que sejam emitidos alvarás por quinzena e não por mês; ----------- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra
referida, que a obra possui licença N.º 41/2017, e que os equipamentos mais ruidosos a
utilizar serão gruas, giratórias, retroescavadoras e equipamentos/ferramentas de
pequeno porte. As atividades a realizar serão movimentação de equipamentos de apoio,
cofragens, armação de ferro, alvenarias e reboco, revestimentos interiores e redes
técnicas interiores; --------------------------------------------------------------------------- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na
proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e
nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados,
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença
Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; --------------------------------------- de referir que até ao momento, que seja do conhecimento da UA, não existem
reclamações de ruído relativas à emissão de alvarás de LER para a obra em questão;----- em caso de deferimento, pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária
deverá ser cobrada uma taxa de 40€/h (sábados e feriados das 07h às 20h) nos
termos do ponto 11.1.1 da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras
Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010
publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvará de Licença
Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais
ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------Foi, por unanimidade, deferido para os dias seis e treze de junho corrente, e,
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caso não existam reclamações de ruído, também para os dias vinte e vinte e sete
de junho também corrente. -----------------------------------------------------------------= FORNECIMENTO DE ÁGUA - REQUERIMENTO DE ANTÓNIO MANUEL
AMORIM DA ROCHA – INFORMAÇÃO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação
subscrita pela senhora chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regime de
substituição, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------“O Sr. António Manuel Amorim da Rocha apresentou no dia 4 de Julho de 2016 pedido
de abastecimento de água para terreno. Indicando que o abastecimento de água
requerido se destina a “o local tem árvores de fruta” (sgdcma/2016/41738).------------O pedido de abastecimento de água em apreço foi objeto da seguinte deliberação de
câmara datada de, 27 de julho de 2016: ----------------------------------------------------“Foi deliberado, tendo em conta o teor da informação e nos termos da mesma: ----------a) deferir a pretensão a título provisório por um período de dois meses, contados da
data de colocação do contador, findo o qual a pretensão será deferida caso se verifique
que estão cumpridas as condições impostas, nomeadamente a instalação efetiva de um
sistema de rega;------------------------------------------------------------------------------b) proceder ao corte do abastecimento de água e retirada do contador, caso se
verifique que as condições impostas não foram cumpridas, ou que foi conferido ao
abastecimento de água um uso diferente daquele para que o mesmo foi requerido,
valendo, nesse caso, o deferimento provisório como aviso de corte; ----------------------c) mandar notificar o requerente que terá o prazo de um mês para celebração de
contrato contado da data de receção da respetiva notificação, sob pena de caducidade
da deliberação camarária; -------------------------------------------------------------------d) mandar notificar o requerente de que a qualquer momento poderá ser suspenso o
fornecimento, caso os serviços verifiquem que o mesmo põe em causa o normal
abastecimento de água para consumo humano na zona em questão; -----------------------e) atribuir a este fornecimento a tarifa de rega, de acordo com o ponto n.º 4 do artigo
86.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Albufeira. --A 29 de Dezembro de 2016 o contador foi instalado no referido terreno. ---------------A 18 de Abril de 2018 deslocaram-se ao local os serviços da divisão de águas e
saneamento, tendo sido verificado: ----------------------------------------------------------“Trata-se de um terreno com alguma dimensão. O cliente vedou o terreno, instalou um
portão e plantou algumas árvores de fruto numa pequena parcela do terreno e na qual
instalou o respetivo sistema de rega” -------------------------------------------------------2 de junho de 2020

A 22 de Maio de 2020 deslocaram-se, novamente ao local, os serviços da divisão de
águas e saneamento, tendo sido verificado: -------------------------------------------------- instalação de uma casa do tipo pré-fabricada no terreno (fotografias em anexo à
etapa anterior), pelo que se considera que as condições impostas não foram cumpridas
e que pode estar a ser dado ao abastecimento de água um uso diferente daquele para
que o mesmo foi requerido. ------------------------------------------------------------------Pese embora o facto de, nos termos da alínea b) da referida deliberação o deferimento
provisório valer como aviso de corte, dado o tempo decorrido, sugere-se que seja
enviado aviso de corte e que seja dado conhecimento à Fiscalização Municipal.” ---------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES =
Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a
processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do
Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. ------------------------------ Requerimento (s) n.º (s): 453 de 07-01-2019; 14887 de 02-04-2020 e 17840 de 3004-2020 --------------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 7OU/2012 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Interjumbria, Empreendimentos Turísticos e Industriais, S.A. -------------Local da Obra: Quinta do Milharó, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo
liquefeitos (GPL) – Classe A2 ----------------------------------------------------------------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): 35646EE de 19-07-2018; 35646 de 19-07-2018 e 11885 de
11-03-2020 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 348/1980 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Alfredo Duque Mendes Tolentino ---------------------------------------------Local da Obra: Areias S. João, Lote n.º 21, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----2 de junho de 2020
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Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar com muro de
vedação e piscina – Legalização --------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de onze de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 56906 de 27-12-2019-----------------------------------------Processo n.º: 50CP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Nuno Miguel Correia Gonçalves ------------------------------------------------Local da Obra: Correeira, Vale Pedras, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------Assunto: Comunicação prévia – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação e
piscina ----------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de quinze 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): 14735 de 29-03-2018; 16882 de 12-04-2018; 21860 de 1705-2019; 38483 de 04-09-2019 e 17915 de 30-04-2020 ---------------------------------Processo n.º: 62CP/2016 --------------------------------------------------------------------Requerente: António Manuel Rosa da Silva -------------------------------------------------Local da Obra: Rua das Naus, Lote n.º 145, Galé, freguesia da Guia -----------------------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar e piscina --------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de onze de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 47277 de 30-10-2019-----------------------------------------2 de junho de 2020

Processo n.º: 1774/1967 --------------------------------------------------------------------Requerente: José Miguel Martins Dias ------------------------------------------------------Local da Obra: Rua do M.F.A., freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização ------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de quinze 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): 16884 de 16-04-2019; 31995 de 19-07-2019; 5944II de
06-02-2020 e 5944 de 06-02-2020 --------------------------------------------------------Processo n.º: 24/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Ana Isabel da Silva Afonso ----------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vale de Pedras, Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção 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 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,
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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): 48264 de 07-11-2019 e 48847 de 12-11-2019 ---------------Processo n.º: 32CP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Kenneth Stuart Murphy -------------------------------------------------------Local da Obra: Vila Rosal, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------Assunto: Comunicação Prévia – Ampliação de moradia unifamiliar -------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de onze 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): 50142 de 29-10-2018; 56508 de 06-12-2018 e 10819 de
13-03-2019 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 287/1984 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Jacob Pieter de Vries ---------------------------------------------------------Local da Obra: Patroves, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação, piscina e construção de anexo
de apoio ao jardim – 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 quinze 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
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interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de
atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis
horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 54562 de 11-12-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 46CP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Nuno Miguel Récio Machado dos Santos --------------------------------------Local da Obra: Cerca Velha, freguesia de Paderne -----------------------------------------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina e casa de máquinas ----------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de onze 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): 38390 de 08-08-2018; 4002 de 27-01-2020 e 18877 de
08/05/2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 22/1981 -----------------------------------------------------------------------Requerente: António Alberto Rodrigues Vieira Gomes -------------------------------------Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia --------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de piscina ---------------------------------------------------Apreciação do licenciamento-----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
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em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística datada de vinte e cinco de maio de dois mil e vinte. --------------------- Requerimento (s) n.º (s): 33598 de 29-07-2019 ----------------------------------------Processo n.º: 270/1998 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Bernard Emilie Petiflils --------------------------------------------------------Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne ----------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar – Legalização -----------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer da Chefe da Divisão de Procedimentos
Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e 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
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): 15572 de 04-04-2018; 54104 de 21-11-2018; 53384II de
05-12-2019 e 53384 de 05-12-2019 --------------------------------------------------------Processo n.º: 39/1975 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Salomé Gonçalves Rodrigues Vicente ----------------------------------Local da Obra: Rua Almeida Garrett, n.º 31, R/C, Fração “A”, Areias S. João, freguesia
de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de edifício de apoio, arrecadação, piscina e casa de
máquinas – Legalização -----------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido
tendo em conta o parecer técnico de dezanove de maio de dois mil e vinte,
devendo o exterior ser pintado de branco.----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 27288PU de 18-06-2019; 27288PE de 18-06-2019;
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27288II de 18-06-2019 e 27288 de 18-06-2019 ------------------------------------------Processo n.º: 58IP/2019 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Vasco Calheiros Vellozo --------------------------------------------------------Local da Obra: Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício multifamiliar,
composto por quatro fogos com piscina e muros de vedação -------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de doze de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 32527 de 23-07-2019 e 46680 de 28-10-2019 -------------Processo n.º: 27T/1989----------------------------------------------------------------------Requerente: Floating Morning, Lda ----------------------------------------------------------Local da Obra: Rua Oliveira Martins, Praia da Oura, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de Hotel Apartamento Forte da Oura ----------------------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 um 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): 40606 de 24-08-2018 ----------------------------------------Processo n.º: 358/2000 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Florin Vintilla -------------------------------------------------------------------Local da Obra: Cerro da Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muro de
vedação – Legalização ------------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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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 um 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): 18245 de 26-04-2019; 31937 de 18-07-2019; 47056II de
30-10-2019; 47056 de 30-10-2019; 6014 de 06-02-2020; 7016 de 12-02-2020 e
15684 de 14-04-2020------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 17/2015 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Albino de Jesus Gonçalves-----------------------------------------------------Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia -------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de edifício de comércio e serviços e substituição de
parque de autocaravanas por edifício de habitação ----------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de vinte de maio de dois mil e vinte, devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 41639 de 25-09-2019; 44582 de 14-10-2019 e 18916 de
10-05-2020-----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 2451/1974 --------------------------------------------------------------------Requerente: João Filipe de Sousa Fernandes Jales ----------------------------------------Local da Obra: Casa dos Pires, freguesia de Paderne --------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e construção de garagem –
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 vinte e dois 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): 28407 de 27-06-2019; 36028II de 16-08-2019; 36028 de
16-08-2019 e 18089 de 20-04-2020 --------------------------------------------------------Processo n.º: 44/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Cristina Maria Gomes da Costa Santos ----------------------------------------Local da Obra: São Rafael, Lote n.º 2, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação, piscina e
barbecue --------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de vinte e um de maio de dois mil e vinte, devendo
o exterior ser pintado de branco. --------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 37597 de 02-08-2018; 6602 de 10-02-2020 e 19488 de
13-05-2020 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 68/2018 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Bernt Stefan Lund -------------------------------------------------------------Local da Obra: Rua General Humberto Delgado, n.º 32, Fração “B”, freguesia da Guia ---Assunto Licença – Alteração de prédio existente – Fração “B” ----------------------------Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta o parecer técnico de dezanove de maio de dois mil e vinte, devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 35895 de 20-07-2018; 8933IT de 24-02-2020; 8933 de
24-02-2020 e 17943 de 30-04-2020 -------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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Processo n.º: 282/1980 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Helder Guerreiro Silvério -----------------------------------------------------Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia --------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar e piscina – Legalização -----------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de quinze de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 19673 de 07-05-2019 e 17433 de 27-04-2020 -------------Processo n.º: 451/1974 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Balbina Ferreira de Araújo Barreiros -----------------------------------------Local da Obra: Vale Navio de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia e piscina – Legalização -------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de dezanove de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s):56660 de 23-12-2019 e 18910 de 10-05-2020 ---------------Processo n.º: 467/1997 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Relevos e Beirais, Lda ----------------------------------------------------------Local da Obra: Olhos de Água, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------Assunto: Licença – Alteração de edificação multifamiliar e piscina -----------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de vinte e um de maio de dois mil e vinte, devendo
o exterior ser pintado de branco. --------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 25753 de 07-06-2019; 5913 de 05-02-2020; 16431 de 1704-2020 e 16864 de 21-04-2020 -----------------------------------------------------------Processo n.º: Lot.º 470/1974 --------------------------------------------------------------Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. ----------------------------Local da Obra: Marina de Albufeira, Várzea da Orada, freguesia de Albufeira e Olhos
de Água ---------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento n.º 02/2001 -----------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e um de maio de dois mil e
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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): 45534 de 18-10-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 82/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Vagatur – Sociedade de Exploração Turística e Hoteleira, Lda. -------------Local da Obra: Rua José Fontana, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Demolição de edificação e construção de estabelecimento de
restauração e bebidas com música ao vivo --------------------------------------------------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 seis 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): 54644 de 23-11-2018; 68 de 02-01-2019; 18090 de 24-042019; 54254 de 10-12-2019 e 15327 de 07-04-2020 --------------------------------------Processo n.º: 39CP/2018 --------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020
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Requerente: António José Afonso Romão ---------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Felizgarve, Lote n.º 19, Sesmarias, freguesia de Albufeira
e Olhos de Água ------------------------------------------------------------------------------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa das
máquinas e muro de vedação -----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e sete de abril de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 20182 de 09-05-2019 e 47343 de 31-10-2019 --------------Processo n.º: 45IP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Vitor Ildefonso, Unipessoal, Lda ----------------------------------------------Local da Obra: Avenida 12 de Julho (N269), Vale Serves, freguesia de Ferreiras -------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de um posto de
abastecimento de combustíveis -------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de doze de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 16927 de 16-04-2019 e 24495 de 31-05-2019 --------------Processo n.º: 801/1982 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Zeeger Willem Vink ------------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Quinta dos Barrancos, Lote n.º 6, freguesia da Guia --------Assunto: Licença – Alteração de piscina – Legalização -------------------------------------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 e cinco de maio de dois mil e vinte. ---- Requerimento (s) n.º (s): 12244 de 15-03-2018; 6862CE de 13-02-2019; 6862 de
13-02-2019; 36628 de 22-08-2019; 5827PI de 05-02-2020; 5827II de 05-02-2020 e
5827 de 05-02-2020 ------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 18/2018 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Rui Pedro Guerra Correia e Outra---------------------------------------------Local da Obra: Rua do Pontão, Texugueiras, freguesia de Ferreiras ----------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação ---Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e dois de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
2 de junho de 2020

sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 45231 de 17-10-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 102/1985 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Tiago Filipe da Conceição Cosme Simão ---------------------------------------Local da Obra: Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 60, Areias S. João, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de estabelecimento de restauração existente
para estabelecimento de bebidas com música ao vivo e Karaoke – 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 seis 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): 46821 de 29-10-2018 -----------------------------------------Processo n.º: 102/1985 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Idalina Maria da Conceição Cosme Simão -------------------------------------Local da Obra: Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 62, Areias S. João, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de estabelecimento de restauração existente
para estabelecimento de bebidas com música ao vivo e Karaoke – 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 seis 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
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interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de
atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 30515 de 18-06-2018; 45825 de 01-10-2018; 8780 de 2602-2019; 49785 de 15-11-2019 e 8180 de 19-02-2020 ------------------------------------Processo n.º: Lot.º 504/2005 --------------------------------------------------------------Requerente: Malpique Imobiliária – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda---------Local da Obra: Cerro de Malpique, Lotes n.ºs 1, 2, 3 e 4, freguesia de Albufeira e Olhos
de Água ---------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 1/2011 --------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este imóvel era no Cerro de
Malpique. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente. ---------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse ter sido esclarecido, mas considerava que
quando se faz uma cedência devia vir à reunião da câmara municipal. Perguntou
depois se a câmara municipal pretende ou não aceitar esse terreno e o que é que
pretende fazer com essa cedência e se esse terreno que é cedido, essa área, se
está tudo bem, se essa área é utilizável, se vale aquilo que é cedido. Defendeu
por último que no futuro se deviam ver as deliberações da câmara municipal desse
tipo. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado, tendo em conta o parecer técnico datado de
vinte e sete de abril de dois mil e vinte e por a Câmara ter intenção de vir a
aprovar a alteração do loteamento, determinar a abertura do procedimento de
discussão pública por um período de quinze dias a efetuar nos termos do artigo
vigésimo segundo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e a notificação
para pronúncia no prazo de dez dias dos proprietários dos lotes constantes do
alvará quanto à alteração em causa. ------------------------------------------------------ Requerimento (s) n.º (s): 1159 de 15-02-2007; ECMA9273 de 12-04-2007;
ECMA13085 de 22-05-2007; ECMA14371 de 05-06-2007; ECMA10537 de 12-04-2013
e 17959 de 30-04-2020 ---------------------------------------------------------------------2 de junho de 2020

Processo n.º: 8OU/2007 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, S.A. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vale de Carro, Lote n.º 9, freguesia de Albufeira e Olhos
de Água ---------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo
liquefeitos (GPL) – Classe B2 ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido, nos termos do parecer técnico de vinte e
dois de maio de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 40616 de 19-09-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 360/1977 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Susana Miguel Machadinho Penisga e Maria Nicole Miguel Machadinho -----Local da Obra: Rua Santo António, n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ---------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e um 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): 39817 de 13-09-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 598/1982 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Diamantino Mendes Farias -----------------------------------------------------Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------Assunto: Licença – Alteração, legalização e ampliação de um prédio ----------------------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 seis de maio de dois mil e
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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. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse não saber qual é a percentagem de
projetos que foram aprovados, mas considerou que de certeza que seriam mais de
metade dos processos apreciados. Afirmou seguidamente que seria importante
perceber as razões e ter alguma estatística sobre isso, para que estas situações
sejam evitáveis de futuro. Disse depois que a câmara municipal trabalha para os
munícipes e considerou que existe alguma falta de informação sobre a instrução
dos processos, ou alguma má vontade. Defendeu ainda ser importante perceber o
que é que se passa, perceber o que é que acontece, dado que não é a primeira vez
que acontecem situações idênticas a esta. Considerou também que a câmara
municipal tinha estado a indeferir processos, o que constituía um trabalho
escusado e deviam perceber-se as razões que levam a chegar a este ponto.
Afirmou seguidamente que a pessoa que entrega um projeto tem uma expectativa
de o levar a cabo e perguntou porque é que as pessoas submetem projetos se os
mesmos não reúnem as condições legalmente exigidas. Referiu ainda que gostaria
que de futuro se pudesse perceber as razões de tudo isto. ---------------------------O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu a reunião com o senhor arquiteto
Eduardo Viegas na sexta-feira anterior, reunião em que ficou claro que o senhor
diretor precisa de tempo para a implementação da desmaterialização dos
processos. Defendeu depois que o senhor diretor precisava de se dedicar a isso
para que este procedimento fosse implementado e que a senhora vice-presidente,
que detinha este pelouro, poderia pensar na possibilidade de libertar o dirigente
para que ele pudesse estabelecer os fluxos de documentação, dado tratar-se de
uma questão prioritária. Considerou seguidamente que estavam a acontecer fortes
constrangimentos e esta questão destes processos e desta aquisição deste
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procedimento facilita imenso a questão das obras. Reiterou ainda que seria mesmo
prioritária a dedicação do dirigente a esta questão. Acrescentou também que o
senhor diretor havia explicado aos vereadores não permanentes que não tinha mãos
a medir relativamente à sua função. Considerou depois que esta questão era
prioritária e que o dirigente tinha mesmo que parar um tempinho para se dedicar a
ela, fundamentá-la e implementá-la, porque já tinha passado um ano e meio sobre
essa necessidade e da aquisição que foi feita e isso era fundamental e estratégico
para desenvolver as obras e até para promover o que o senhor presidente também
já tinha dito, que é a questão das obras particulares para a dinamização da
economia local. Referiu seguidamente que continuam a existir constrangimentos,
tal como o facto de estarem as duas divisões separadas e haver situações simples
de levantamento de licenças que levam semanas e meses a serem levantadas, o que
continuava a acontecer. Defendeu ainda que era preciso olhar as coisas de frente
e fazer as correções que é preciso fazer e ser mais duro se for caso disso.
Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes já haviam dito no
passado que estavam disponíveis para apoiar as medidas mais duras que fossem
precisas, mas esses constrangimentos mantêm-se e tudo isto, todas estas coisas
juntas, provocam os problemas que estavam a assistir. Lembrou ainda que tem
havido alguma contestação por parte das pessoas que precisam destes serviços,
uma vez que há pessoas que ficam dependentes e obras que ficavam paradas, dado
não se conseguir levantar a licença. Referiu depois que havia coisas que já
estavam definidas e despachadas, mas há um procedimento simples, como levantar
uma licença, que cria constrangimentos. Terminou dizendo que era preciso ter isso
em atenção para dinamizar a economia como se pretende e ter as obras a
funcionar em pleno. -------------------------------------------------------------------------= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA =
Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o
senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo
sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a
minuta, também por unanimidade. ---------------------------------------------------------= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO =
Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. -------------= ENCERRAMENTO =
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E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e dez minutos, foi a
reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo
senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de
Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. ------________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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