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16 de junho de 2020  

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020 

Ao décimo sexto 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 minutos, 

deu a Câmara início ao: ------------------------------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que as informações que têm chegado aos 

vereadores não permanentes sobre a aferição dos protocolos são meras despesas, não 

se tratando de relatórios, não se tratando por isso de um apuramento, mas sim de 

verificação de despesas. Afirmou depois que a Comissão de Acompanhamento da Crise 

Covid-19 só reuniu uma vez e provavelmente já não voltará a reunir, não sendo esta uma 

forma de atuar correta, dado que em democracia nos devemos apoiar em todos para 

conseguir as melhores soluções, o que aliás é feito a nível governamental e a nível das 

grandes instituições. Referiu depois não entender como o senhor presidente não tem 

esta sensibilidade, apesar de ter cerca de vinte anos de experiência na Câmara 

Municipal de Albufeira, encarando sozinho, problemas sérios e graves. Desejou 

seguidamente a melhor sorte ao senhor presidente no trabalho que tem que ser feito 

para vencer esta crise, sendo que os vereadores não permanentes certamente que 

continuarão a fazer o seu trabalho. Disse depois que a Etar de Vale Faro continua a 

libertar um cheiro muito mau, talvez porque a manutenção não esteja a ser 

devidamente feita. Defendeu ainda que a câmara municipal tem obrigação de zelar por 

aquele espaço. Informou seguidamente que a rotunda do globo, junto à Praça de Touros, 

está em mau estado e necessita de um upgrade para que possa ficar em boas condições. 

Lembrou depois que a câmara municipal também tem a obrigação de zelar pelo bom 

estado dos espaços verdes, assegurando que a devida manutenção seja feita. Referiu 

ainda que o Concelho de Albufeira necessita que seja feita manutenção constante a 
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este nível nalgumas artérias. Afirmou seguidamente acreditar que os trabalhadores do 

município fazem um grande esforço neste sentido, mas por vezes começam a trabalhar 

numa ponta e quando chegam à outra ponta, a ponta inicial já está a precisar novamente 

de manutenção, o que indicia alguma falta de recursos. Lembrou ainda que já no passado 

os vereadores não permanentes chamaram a atenção para esta questão. Disse depois 

que é imperioso que todos participem no Plano Diretor Municipal, pelo que também é 

importante que todos saibam o que está a ser feito neste âmbito. Lembrou 

seguidamente que a revisão do PDM vai ser feita em dois mil e vinte e um e ainda não se 

sabe quais vão ser os critérios e as premissas previstas no novo PDM. Referiu ainda que 

os vereadores não permanentes participaram numa reunião sobre este plano no início do 

mandato, mas nunca mais tiveram conhecimento do que está a ser feito neste âmbito. 

Defendeu seguidamente que este é o documento mais importante do município e que 

deverá ser totalmente transparente e aberto, por forma a que não hajam suspeitas 

seja do que for, como por vezes acontece com alguma razão de ser. Referiu ainda que 

este plano deve ser analisado e discutido por todos, dado que a câmara municipal não é 

do senhor presidente nem do PSD, mas sim de todos, pelo que todas as pessoas devem 

ser convidadas a participar. Afirmou seguidamente que Albufeira carece de espírito 

comunitário e de espírito de participação, devendo a câmara municipal envolver as 

pessoas nos debates e nas decisões. Lembrou depois que os vereadores não 

permanentes têm perguntado muitas vezes pela auditoria externa ao organograma do 

município, mas passados dois anos sobre esta deliberação ainda nada aconteceu neste 

sentido. Manifestou seguidamente a sua indignação pela ausência desta auditoria e pelo 

facto de a resposta ser sempre no sentido de dizer que o assunto está a ser tratado, 

quando na verdade ainda nada se viu. Afirmou depois que os vereadores não 

permanentes sempre defenderam e vão continuar a defender a melhoria das condições 

de Albufeira, não estando preocupados com calendários eleitorais. Disse ainda que 

agora estão a surgir muito à pressa obras de requalificação de estradas, caminhos e 

outros, claro que numa perspetiva eleitoralista de chegar ao fim do mandato e ter 

estas obras prontas para que as pessoas verifiquem o trabalho exercido. Defendeu 

depois que o trabalho deve corresponder a todo o mandato e lembrou que o senhor 

presidente já tinha este pelouro, mesmo quando ainda era vice-presidente, pelo que 

tinha a obrigação de ter zelado pelas vias, estradas e caminhos do concelho. Reiterou 

seguidamente que agora é que se está a lançar alcatrão à pressa para tirar dividendos 

políticos. Lembrou ainda que as infraestruturas enterradas necessitam de ser 

substituídas e de reparação. Afirmou seguidamente que ainda não há canalização de 
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esgotos ligada em muitos locais do concelho e noutros casos não existe rede de águas, o 

que vai requerer abrir roços e estragar aquilo que já foi feito. ----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que começa a ficar muito preocupado com a 

questão da obra da Escola Diamantina Negrão, tendo em conta os atrasos que estão a 

acontecer. Afirmou depois que este último atraso se ficou a dever às questões 

levantadas pelo Tribunal de Contas, instituição que agora veio pedir a justificação da 

necessidade da obra, o que é muito estranho nesta altura. Lembrou ainda que a obra já 

começou inquinada e com muitos atrasos desnecessários. Referiu depois que a obra foi 

lançada com base num erro: a divisão em duas fases, uma vez que vai provocar ainda 

mais atrasos, porque a segunda fase ainda não foi lançada, embora conste na revisão 

orçamental que vai ser apreciada na presente reunião. Lembrou seguidamente que 

também a segunda fase será sujeita ao visto do Tribunal de Contas, o que ainda trará 

mais atrasos e que poderá fazer com que as obras sejam feitas durante todo o próximo 

ano letivo, desperdiçando assim os meses que passaram e todo o verão que se avizinha. 

Referiu ainda que é muito provável que sejam necessários mais que dois contentores na 

escola no próximo ano letivo, tendo em conta apenas os alunos existentes, o que será 

objeto de uma exposição por parte da direção do agrupamento. Afirmou seguidamente 

que a situação está complicada e os alunos, os professores e toda a comunidade 

educativa está a ser prejudicada por mais esta demora. Perguntou depois se será 

mesmo necessário que o Skate Parque esteja aberto até às vinte e uma horas, tendo em 

conta que o país está ainda em estado de calamidade, ou seja, não está ainda à vontade. 

Defendeu depois que este equipamento não devia estar aberto até tão tarde, até 

porque implica vigilância e a presença de trabalhadores até ao seu encerramento. 

Lembrou também que ainda estão em vigor restrições nos parques infantis e reiterou 

que o Skate Parque deveria encerrar mais cedo até porque quem lá trabalha o faz em 

condições complicadas, devido ao forte sol que se começa a fazer sentir. Referiu 

seguidamente que o processo de revisão do PDM começa a ficar muito estendido no 

tempo, até porque começou em dois mil e dezasseis. Referiu ainda que quanto maior for 

a demora, mais existe a possibilidade de se darem fugas informação. Disse depois que 

os vereadores não permanentes têm informações de que existem terrenos a ser 

comprados em zona verde, pelo que seria estranho que se verificasse que esses 

terrenos vão ser urbanizáveis no final da revisão do PDM. Afirmou seguidamente que 

ninguém explica porque é que este processo está a demorar tanto tempo e lembrou que 

em dois mil e dezoito parecia que tudo já estava bastante adiantado. Disse depois que 

os vereadores não permanentes têm a noção da dificuldade que é estar do lado do 
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executivo a nível de estrutura e de fazer com que os serviços funcionem com a 

celeridade necessária, especialmente quando se está a falar do setor público. Defendeu 

seguidamente que as mudanças são no entanto da responsabilidade do executivo. 

Lembrou ainda que o senhor presidente está no executivo há cerca de dezassete anos e 

que foi presidente durante quatro anos, embora de forma não consecutiva, pelo que é 

da sua responsabilidade fazer as mudanças necessárias. Referiu depois que a última 

alteração ao organograma foi meramente cosmética, até porque os efeitos não se 

sentem na organização, não tendo constituído uma mais-valia. Disse seguidamente que 

foi feita uma troca de lugares, mas que os problemas se mantêm. Defendeu depois que 

o senhor presidente da câmara é o responsável por esta situação e lembrou que na 

altura os vereadores não permanentes chamaram a atenção para a questão do fluxo da 

delegação de poderes, uma vez que bloqueava bastante a estrutura, o que infelizmente 

continua a acontecer. Referiu seguidamente que a estrutura dos serviços, desde a base 

até ao topo, está sempre “à consideração superior”, ou seja, existe um afunilamento, 

pelo que devia existir a capacidade de delegar e de dar poderes a quem se delega para 

ter essa capacidade de decisão, podendo depois essas pessoas serem responsabilizadas 

pelas suas decisões. Defendeu depois que enquanto isto não for feito, o município vai 

continuar a ter os mesmos problemas e a estrutura bloqueada. Disse ainda que a 

responsabilidade não é sempre de quem trabalha, mas mais de quem manda, sendo que 

às vezes também não é de quem manda, porque quem manda também não tem poderes, 

uma vez que tudo é colocado “à consideração superior”, o que fica bem visível nos 

SGD’s. Lembrou também que desde o início do mandato, os vereadores não permanentes 

se dispuseram a ajudar nas mudanças necessárias mais duras, mas as mudanças nunca 

foram feitas porque parece que o senhor presidente tem sempre problemas em dar más 

notícias às pessoas, seja na cobrança de dívidas, seja na tomada de medidas mais 

drásticas, o que cria problemas que acabam por ser os munícipes a pagar. -----------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o presente ano é um ano fora do normal 

em que tudo será diferente, mas ainda assim será um ano em que o município poupará os 

valores que normalmente estariam reservados à realização de grandes eventos, ou seja, 

são centenas de milhares de euros que poderão ser utilizados para dinamizar a 

economia local. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não entendeu a referência feita pelo senhor vereador 

Ricardo Clemente aos protocolos. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente explicou que apenas têm chegado aos vereadores 

não permanentes as faturas referentes aos protocolos celebrados pela autarquia, não 
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sendo apresentado qualquer relatório que permita aferir se o protocolo foi cumprido. 

Referiu ainda que nalguns casos nem as faturas são apresentadas, apenas sendo 

remetidos documentos internos das instituições. -------------------------------------------  

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

Afirmou depois que logo se verá o que vai acontecer à Comissão de Acompanhamento da 

Crise Covid-19. Admitiu seguidamente que a Etar de Vale Faro tem cheirado muito mal, 

mas lembrou que este equipamento é gerido pelas Águas do Algarve, pelo que sugeriu 

que a senhora vereadora Cláudia Guedelha fizesse um ofício para esta entidade a 

demonstrar o desagrado da autarquia. Referiu depois que a rotunda da Praça de Touros 

poderá já estar a necessitar de uma intervenção, uma vez que já passou algum tempo 

desde a última vez que foi intervencionada. Disse ainda que os espaços verdes de 

Albufeira estão muito sustentados em relva, o que dá imenso trabalho e representa um 

enorme custo de manutenção, nomeadamente em água. Afirmou seguidamente que está 

em curso um procedimento concursal para a realização de uma análise dos espaços 

verdes e para a execução de um projeto para melhorar grandemente a parte visível e a 

parte do consumo de água. Referiu também que a rega vai passar a ser feita gota-a-

gota e não por aspersão. Disse depois que lançou o desafio de ser feita uma ligação da 

Etar de Vale Faro a uma grande parte da Avenida dos Descobrimentos. Informou ainda 

que já falou com o senhor presidente do Conselho de Administração das Águas do 

Algarve sobre esta hipótese, tendo o dirigente demonstrado o seu total acordo com 

esta sugestão. Defendeu seguidamente que o município não realiza obras à pressa, mas 

que as obras demoram o tempo que demoram. Lembrou ainda que existem vicissitudes 

nos procedimentos administrativos, o que provoca alguma demora de tempo. Disse 

depois que nem tudo corre tão rápido como seria desejável, o que faz com que por 

vezes muitas empreitadas se realizem no mesmo espaço temporal. Afirmou 

seguidamente que há cerca de um mês teve uma reunião com o senhor doutor Ricardo 

Tomé, no sentido de tentar dar alguma celeridade no processo do PDM. Referiu ainda 

que seria desejável realizar uma reunião com os elementos da câmara municipal, da 

assembleia municipal e também do gabinete responsável pela revisão do PDM. Defendeu 

ainda que todo este processo tem que ser gerido de uma forma em que não se corra o 

risco de estar a existir alguma falta de clareza nalgum ponto. Disse depois que a obra 

da Escola Diamantina Negrão está a ser analisada pelo Tribunal de Contas e que se se 

tivesse esperado um mês se poderia ter realizado esta empreitada apenas numa fase. 

Defendeu seguidamente que tudo foi feito com a melhor intenção e que é esperado a 

qualquer momento o visto do Tribunal de Contas. Referiu ainda que iria analisar a 
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questão do horário do Skate Parque, mas que o horário agora praticado lhe parece 

bastante razoável, até porque ainda é de dia às vinte e uma horas. Informou depois que 

o concurso para a elaboração de um novo organograma se encontra na fase de análise 

das reclamações e que tudo está a ser tratado dentro daquilo que é estabelecido no 

Código da Contratação Pública.  --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que houve um compromisso há cerca de dois 

anos de realizar uma auditoria externa, o que não foi feito, à imagem de outros 

compromissos assumidos ao longo do presente mandato.  -----------------------------------  

O senhor presidente disse que o município vai poupar algum dinheiro nos eventos que se 

podiam ir fazendo ao longo do ano, mas esse dinheiro será aplicado em programas de 

apoio à economia local. Afirmou depois que também será feita uma grande aposta nas 

obras públicas, uma vez que trazem desenvolvimento ao concelho, não só diretamente, 

como também indiretamente, o que também acontece nas obras privadas.  ----------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que estas obras ajudarão a economia local e 

regional, mas não a economia do concelho, dado que as companhias que concorrem a 

estes concursos são grades empresas que trazem o seu próprio pessoal de fora. 

Afirmou depois que poderão contribuir um pouco para o sector da restauração, o que 

por vezes também não acontece porque estas firmas montam grandes estaleiros onde 

confecionam as suas refeições, o que aliás também acontece no sector do alojamento, 

dado que estes estaleiros por vezes também incluem alojamento para os trabalhadores 

da empresa. Defendeu depois que aquilo que o senhor presidente diz não é totalmente 

verdade. Admitiu seguidamente que as obras poderão dar um pequeno contributo, mas 

que não fará a diferença na economia local, sector que em Albufeira tem requisitos 

próprios, dada a sazonalidade e as restantes vicissitudes locais, pelo que deve existir 

uma visão que corresponda à realidade específica de Albufeira.  ---------------------------  

O senhor presidente perguntou se o senhor vereador Ricardo Clemente lhe estava a 

chamar mentiroso. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente respondeu negativamente e explicou que apenas 

elucidou o senhor presidente sobre os factos, fazendo-lhe ver a realidade, dado que 

por vezes as pessoas estão um pouco eludidas e não conhecem o terreno e a realidade 

das coisas, o que as leva a dizer coisas que não correspondem à verdade. -----------------  

O senhor presidente disse que é um facto que todas as obras têm uma repercussão 

económica positiva na zona onde são feitas e deu o exemplo da empresa Telhabel, que 

está a construir o Lar dos Olhos de Água e alojou os trabalhadores em apartamentos 

existente naquela zona. Defendeu depois que nesta zona com certeza também haverá 
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mais procura de restaurantes, cafés, tabacarias, supermercados, etc. Lembrou ainda 

que estas grandes empresas não compram as coisas que necessitam apenas fora do 

concelho, comprando também muitas coisas no concelho. Referiu seguidamente que 

também há subempreiteiros do concelho que vão beneficiar deste tipo de obras. 

Admitiu depois que não é só deste tipo de negócio que os estabelecimentos comerciais 

vivem, mas não deixa de ser uma grande ajuda à economia local. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a economia do Concelho de Albufeira 

depende entre 80% e 90% da oferta turística e dos turistas, pelo que uma obra pública 

só irá afetar os restantes 10% e uma pequena percentagem dos restantes 80%, razão 

pela qual os vereadores não permanentes não acham que as obras públicas irão 

constituir uma grande alavanca para a economia local. Perguntou depois que tipo de 

questões e dúvidas é que o Tribunal de Contas colocou e solicitou que lhe fossem 

enviadas cópias das comunicações deste tribunal. Referiu depois que ainda no dia 

anterior o senhor engenheiro Valdemar Cabrita lhe explicou que o Tribunal de Contas 

necessitava de uma nota justificativa do porquê da obra da Escola Diamantina Negrão, 

o que é muito estranho nesta altura. Admitiu seguidamente que têm sido feitas algumas 

intervenções corretas em certas rotundas, mas ainda não percebeu o porquê da 

parede/muro que foi colocada no centro da rotunda perto do parque de campismo. 

Disse depois que não entende porque foi colocada esta barreira visual sem mais nada. ---  

O senhor presidente disse que este muro vai ser completado com umas letras que 

formarão frases do tipo “Bem-vindo”. --------------------------------------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 5 DE MAIO DE 2020 = 

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

de maio de dois mil e vinte, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter sido 

dispensada a respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue 

previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. -----------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

Operações Orçamentais – sessenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, 

trezentos e noventa euros e oitenta e sete cêntimos. --------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e 

A – GENERALIDADES  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

16 de junho de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

noventa e oito euros e dezassete cêntimos. -------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Portaria n.º 135/2020, de dois de junho, que publica a alteração ao 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), aprovado pela 

Portaria n.º 1532/2008, de vinte e nove de dezembro; -------------------------------------  

 Da Portaria n.º 136/2020, de quatro de junho, que procede, para o ano de 2020, 

à identificação das águas balneares costeiras e de transição e das águas balneares 

interiores, fixando as respetivas épocas balneares, bem como à identificação das 

praias de banhos onde é assegurada a presença de nadadores-salvadores;  ---------------  

 Da Declaração de Retificação n.º 23-A/2020, de quatro de junho, que retifica a 

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, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, vinte e 

nove de maio de 2020; ------------------------------------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de seis de junho, que 

aprova o Programa de Estabilização Económica e Social.  -----------------------------------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

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

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

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

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

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

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

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

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

= INFORMAÇÕES = 

Não foram prestadas nem solicitadas quaisquer informações. --------------------------  

= APOIOS – PARÓQUIAS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA (ALBUFEIRA, GUIA, 

FERREIRAS E PADERNE) – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e nove de maio último do seguinte 

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

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/444380/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134889278/details/normal?l=1
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“Pelas paróquias do concelho de Albufeira (Albufeira, Guia, Ferreiras e Paderne), foi, 

tendo em conta o recomeço da realização das cerimónias religiosas, solicitada a 

disponibilidade de cedência de produtos em falta nas respetivas igrejas. -----------------   

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

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

COVID-19, com que as igrejas do concelho de Albufeira se deparam; ------------------   

2. O recomeço da realização das cerimónias religiosas referidas no plano de 

desconfinamento; --------------------------------------------------------------------------  

3. 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; -------------------------------------------------  

4. 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; --------------------------------------------------------------------------  

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

6. Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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 dos produtos abaixo indicados, em igual número, para cada uma das 

igrejas do concelho de Albufeira: ---------------------------------------------------------  

I. 800 máscaras cirúrgicas -------------------------------------------------------------------   

II.  1 garrafão de 20 litros de solução alcoólica ---------------------------------------------   

III. - 2 garrafas de enchimento ---------------------------------------------------------------    

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

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor 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 
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sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------  

=APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e nove de maio último do seguinte 

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

“Pelo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS foi, solicitado a disponibilidade 

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

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

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

COVID-19, com que o Agrupamento de Escolas de Ferreiras se depara; ---------------   

2. O recomeço das atividades escolares referidas no plano de desconfinamento; --------  

3. 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; -------------------------------------------------  

4. 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; --------------------------------------------------------------------------  

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

6. Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

do COVID-19, ao Agrupamento de Escolas de Ferreiras: --------------------------------  

a. 650 máscaras cirúrgicas (considerando 3 trabalhadores por sala (x21) e uma 

máscara por dia (x10), com uma margem de 20 máscaras) -------------------------------   

b. 21 garrafas 500 ml álcool gel ( 1 por sala) ------------------------------------------------   

c. 5 garrafões de 5 litros de álcool gel (1 garrafão por JI, considerando que cada 
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garrafão dá para 10 recargas) ------------------------------------------------------------  

d. 1 garrafão de 20 litros solução alcoólica (serve para desinfeção de superfícies e 

higienização das mãos) ---------------------------------------------------------------------   

e. 5 garrafas de 1 litros para enchimento com pulverizador--------------------------------  

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

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

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

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em vinte e nove de maio último do seguinte 

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

“Pelo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA foi, solicitado a disponibilidade 

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

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

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

COVID-19, com que o Agrupamento de Escolas de Albufeira se depara; ---------------   

2. O recomeço das atividades escolares referidas no plano de desconfinamento; --------  

3. 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; -------------------------------------------------  

4. 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; --------------------------------------------------------------------------  

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

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

do COVID-19, ao Agrupamento de Escolas de Albufeira: --------------------------------  

a. 500 máscaras cirúrgicas (considerando 3 trabalhadores por sala (x16) e uma 

máscara por dia (x10), com uma margem de 20 máscaras) -------------------------------  

b. 30 garrafas 500 ml álcool gel ( 2 por sala) -----------------------------------------------  

c. 6 garrafões de 5 litros de álcool gel (2 garrafões por JI, considerando que cada 

garrafão dá para 10 recargas) ------------------------------------------------------------  

d. 1 garrafão de 20 litros solução alcoólica (serve para desinfeção de superfícies e 

higienização das mãos) --------------------------------------------------------------------  

e. 3 garrafas de 1 litros para enchimento com pulverizador -------------------------------  

f. 3 caixas de luvas descartáveis de latex tamanho M (para proteção dos 

trabalhadores na realização de tarefas específicas como por exemplo limpeza de 

instalações). --------------------------------------------------------------------------------  

 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 – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em três de junho corrente do seguinte 

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

“Pela Fundação António Silva Leal foi, solicitado a disponibilidade de cedência de 

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

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

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

COVID-19, com que o 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 
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tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------  

6. Conforme previsto nas alíneas u), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro; -------------------------------------------------------------    

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 Fundação António Silva Leal, de acordo com o quadro anexo: ---------  

 

 

 

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

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

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

= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO  

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em três de junho corrente do seguinte 

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

”Pela Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Albufeira foi, solicitado a disponibilidade de cedência de produtos em falta naquele 

serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COVID-19, com que o 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; --------------------------------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Batas 100 unidades 
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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. Conforme previsto nas alíneas u), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro; -------------------------------------------------------------    

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, ao Infantário Cooperativa dos Trabalhadores da CMA “Piratas”, de acordo 

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

 

 

 

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

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

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

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

Não estava presente a senhora vice-presidente que a seguir à votação regressou à 

sala. --------------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – VÁRIAS ENTIDADES - FREGUESIA DAS FERREIRAS, CASA – 

CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE EMERGÊNCIA PARA PESSOAS 

EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO E CASA 

 – CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO REFEITÓRIO SOCIAL, 

 EQUIPAS DE RUA, GABINETE DE APOIO PSICOSSOCIAL, 

 BANCO ALIMENTAR  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em cinco de junho corrente do seguinte 

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

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

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

Junta de Freguesia das Ferreiras: -----------------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Autocolantes para pavimento 25 unidades 
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CASA – Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Pessoas em Situações 

de Sem Abrigo: --------------------------------------------------------------------------------  

(protocolo com o Município de Albufeira) ----------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo (Refeitório Social/Equipas de Rua/Gabinete de 

Apoio Psicossocial/Banco Alimentar): --------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Autocolantes para pavimento 25 unidades 
 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Luvas descartáveis de latex 2 caixas c/ 100 unidades cada 

Toucas 100 unidades 

Garrafão 5 litros álcool gel 1 unidade 

Máscaras FFP2/KN95 200 unidades 

Garrafão 20 litros solução alcoólica 1 unidade 
 

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO QUANTIDADE 

Luvas descartáveis de latex 6 caixas c/ 100 unidades cada 

Toucas 100 unidades 

Viseiras 6 unidades 

Doseadores 5 unidades 

Garrafas 1 litro para enchimento 8 unidades 

Máscaras FFP2/KN95 200 unidades 

Máscaras Cirúrgicas 100 unidades 

Garrafão 20 litros solução alcoólica  1 unidade 
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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, de acordo com os quadros supra citados. ---------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – ALBUCOOP – COOPERATIVA RÁDIO TÁXIS DE ALBUFEIRA, C.R.L. 

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara em nove de junho corrente foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  

“Vem a Albucoop - Cooperativa Rádio Táxis de Albufeira, C.R.L., pessoa coletiva no 

501685618, com sede na R. das Escolas, lote 16 em Albufeira, solicitar apoio financeiro, 

que os ajude a enfrentar os prejuízos económicos provocados pela Pandemia provocada 

pelo Covid-19, através de ofício anexo à presente. ------------------------------------------  

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

1. A "Albucoop" presta serviços de rádio táxi a mais de 300 motoristas de táxis no 

concelho de Albufeira. ---------------------------------------------------------------------  

2. O serviço de transporte em veículos ligeiros de passageiros é uma das principais 

atividades económicas no nosso concelho, diretamente dependente do turismo. -------  

3. Turismo esse, que praticamente parou a partir de meados do mês de março, com o 

encerramento das fronteiras e que permanece parado até hoje, passados, 3 (três) 

meses. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. Três meses sem que os motoristas levassem para casa rendimentos para satisfazer 

as necessidades dos seus agregados familiares e sem qualquer outro apoio estatal ou 

local. ----------------------------------------------------------------------------------------  

5. A "Albucoop" tem tentado minimizar estes prejuízos incentivando o reinício da 

atividade, através de apoios logísticos aos taxistas, em máscaras, luvas, álcool e 

desinfeções de táxis. ----------------------------------------------------------------------  

6. Mas a "Albucoop” sobrevive das quotas dos seus cooperantes e desde de meados de 
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março que os cooperantes não trabalham e portanto, não conseguem pagar as suas 

despesas e as quotas à cooperativa. ------------------------------------------------------  

7. Consequentemente, a cooperativa, num curto espaço de tempo, deixará de ter 

fundos para fazer face as suas despesas ordenarias, quanto mais para ajudar os 

seus cooperantes a fazer face à época difícil que atravessamos com exigências de 

comportamentos que implicam aumento exponencial de custos. -------------------------  

8. O Município de Albufeira tem tentado minimizar o impacto da Pandemia nas 

populações e atividades económicas locais para que, rapidamente, possam recuperar 

desta fase difícil. --------------------------------------------------------------------------  

9. Nomeadamente, e no caso concreto da Albucoop - Cooperativa Rádio Táxis de 

Albufeira, C.R.L., dotando a cooperativa de meios, que possam reverter em 

benefícios para os seus cooperantes, através da isenção de pagamento de quotas à 

cooperativa. --------------------------------------------------------------------------------  

10. Cabe ao Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, nomeadamente, nos domínios dos transportes, conforme artigo 23.º n.º 1 

e n.º 2 alínea c) da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------------  

11. A alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para promover e apoiar o desenvolvimento de 

atividades económicas com interesse municipal. ------------------------------------------  

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Albucoop - Cooperativa Rádio 

Táxis de Albufeira, C.RL., através da atribuição de uma comparticipação financeira no 

valor de € 94 500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos euros) que corresponde a seis 

meses de quotas de 105 licenças de táxi atribuídas pelo Município de Albufeira, para 

laborar ao serviço da população e turismo do concelho.” ------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, sendo que a eficácia deste 

ato fica condicionada à aprovação por parte da Digníssima Assembleia Municipal da 

terceira revisão - alteração modificativa às GOP 2020-2023 e da terceira revisão 

- alteração modificativa do Orçamento 2020. --------------------------------------------  

= APOIOS – ARFIA – ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara em oito de junho corrente foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  

“Através do documento anexo, vem a ARFIA - Associação do Rancho Folclórico Infantil 

de Albufeira, solicitar apoio financeiro, a esta Câmara Municipal, para fazer face às 
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despesas inerentes à associação, no presente ano. ------------------------------------------   

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

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

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

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

2. O flagelo do Covid 19, teve, e continua a ter, um enorme impacto económico e social 

nos vários sectores da sociedade, obrigando à paragem de inúmeras empresas e 

associações, sendo que a ARFIA não foi exceção; ---------------------------------------   

3. Tendo o governo decretado a proibição de festivais até ao dia 30 de setembro, do 

presente ano, a ARFIA se vê impossibilitada de realizar as habituais atuações, bem 

como de participar nas Festas do Pescador e que constituíam a maior fonte de 

receita da ARFIA; -------------------------------------------------------------------------  

4. Sem estas fontes de receita a ARFIA ficou sem meios financeiros para colmatar as 

várias despesas inerentes à associação; --------------------------------------------------   

5. O apoio tem enquadramento legal na alínea u), do n.º 1, do artigo 33, da lei 75/2013 

de 12 de Setembro, que confere competência à Câmara Municipal para apoiar 

atividades de natureza social, recreativa, ou outras de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde; ----------------------------  

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

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

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

 Atribuição de uma comparticipação financeira no valor de €2.000,00 (dois mil euros)   

A entidade beneficiária fica obrigada às 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 111 – B/2017, de 31 de agosto 

na sua atual redação.” -------------------------------------------------------------------------  

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 

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

= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara em oito de junho corrente foi 
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apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  

“Através de documentação que se anexa à presente proposta a SCMA solicita: -----------  

1. A cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao 

seu funcionamento, para o 25 de junho de 2020, dada acordada entre as partes, no 

período compreendido entre as 19H00 e as 24H00. -------------------------------------  

2. Necessidades técnicas: Equipamento som, projetor multimédia, ecrã e sistema 

gravação áudio da sessão. -----------------------------------------------------------------  

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

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza social e cultural; ---------------------------------------------------  

b) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia 25 de junho e no horário solicitado; --  

c) A disponibilidade do equipamento de som, projetor multimédia e ecrã; -----------------  

d) A possibilidade de se proceder à gravação áudio da sessão, através da mesa digital 

instalada no espaço, constituindo responsabilidade da requerente a disponibilização 

de PEN aos técnicos em serviço; ----------------------------------------------------------  

e) Que a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse 

municipal de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----  

f) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal à Santa casa da Misericórdia de Albufeira, no dia e horário solicitado e nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------  

a) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; -----------------------------------------------  

b) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam.” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – ALBUCOOP – COOPERATIVA RÁDIO TÁXIS DE ALBUFEIRA, C.R.L. 

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara em oito de junho corrente foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  

“Através de documentação que se anexa à presente proposta a Albucoop solicita a 
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cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao seu 

funcionamento, para 30 de junho de 2020, dada acordada entre as partes, no período 

compreendido entre as 19H00 e as 24H00. -------------------------------------------------  

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

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza social e cultural; ---------------------------------------------------  

b) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

c) Que a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse 

municipal de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----  

d) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal à ALBUCOOP, no dia e horário solicitado e nos seguintes termos: --------------  

a) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; ----------------------------------------------  

b) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam.” ------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – MARGARIDA ROSA ALHO BALTAZAR – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara em oito de junho corrente 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 em questão, reside em Albufeira há mais de um ano; -------------------  

4. Que existiu um pedido de ajuda para acompanhamento psicológico e apoio à 

medicação; ---------------------------------------------------------------------------------  

5. Que o apoio psicológico é solicitado na sequência do acompanhamento psiquiátrico, 

que a munícipe está a ter através o SNS; ------------------------------------------------  

6. 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 
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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; -----------------------------------------------------------------------------------  

7. A situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de Apoio Psicológico e 

Apoio à Medicação para a Munícipe Margarida Rosa Alho Baltazar.” -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse entender este apoio, mas considerou que os 

documentos que suportam esta decisão não são os adequados, dado que referem 

que a candidata é inelegível para o apoio, tendo em conta os critérios aplicáveis. 

Afirmou depois que faz sentido o apoio porque a candidata perdeu a parcela 

relativa ao ordenado, mas a documentação de suporte não sustem a decisão. --------  

A senhora vice-presidente disse que a informação dos serviços refere que a 

candidata ultrapassa o valor elegível, mas o regulamento prevê a possibilidade da 

câmara municipal conceder o apoio se assim o entender. --------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a ficha do apoio não deveria 

contemplar a real situação da munícipe, retirando a existência do rendimento. 

Afirmou depois que a técnica informa que a munícipe perdeu o ordenado nesta fase 

de crise pandémica, pelo que a ficha deveria estar adequada ao relatório 

apresentado pela técnica. -------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que esta questão está explicada no Sistema de 

Gestão Documental. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse concordar com o apoio, mas reiterou que os 

documentos de suporte deveriam sustentar melhor esta decisão. ----------------------  

A senhora vice-presidente disse que a munícipe teve uma perda de rendimento, 

mas esse facto ainda não se reflete na documentação entregue. ----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a documentação não deveria 

refletir essa perda. --------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que por vezes esse facto se fica a dever ao facto 

dos munícipes ainda não terem a necessária documentação do IRS do ano em 

curso, mas sim a do ano anterior. Afirmou depois que também se pode dar o caso 

da munícipe estar em lay-off, mas ainda não possuir documentação que o 

comprove.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO DE OLHOS 

DE ÁGUA – PROPOSTA = 

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

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

1. Foi adquirido pelo Município de Albufeira, por escritura datada de 27/12/2019, o 

parque de estacionamento composto por 4 pisos, com um total de 305 lugares de 

estacionamento, sito na Rua da Ladeira, em Olhos de Água; -----------------------------  

2. Conforme disposto Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril, os parques de 

estacionamento abertos ao público carecem de regulamento, sendo no mesmo 

definidas as respetivas condições de utilização e tarifários a aplicar; -----------------  

3. Conforme determina o n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo deverá, o início do procedimento ser publicado na internet, no sítio 

institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear 

o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objetivo e da forma como 

se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a elaboração do regulamento. ------------------------------------------  

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

1. Que a Digníssima Câmara Municipal delibere iniciar os procedimentos de elaboração 

do Regulamento de Utilização, Exploração e Funcionamento do Parque de 

Estacionamento Coberto de Olhos de Água. ----------------------------------------------  

Mais proponho: --------------------------------------------------------------------------------  

2. Que a Digníssima Câmara Municipal, delibere aprovar os responsáveis pela direção 

dos procedimentos e a composição da respetiva comissão de acompanhamento ao 

respetivo regulamento, conforme se descrimina: ----------------------------------------  

Responsável pela direção do procedimento – O Diretor do Departamento de 

Infraestruturas e Serviços Urbanos, Eng.º Paulo Batalha Azevedo.------------------------  

Comissão de acompanhamento: ---------------------------------------------------------------  

- Chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, Eng.ª M.ª 

Fátima Rodrigues; -----------------------------------------------------------------------------  

- Técnica Superior da DAVEGF, Eng.ª Suzana Gomes; --------------------------------------  

- Técnica Superior Jurista, Dr.ª Ana Pereira.” ----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que seria bom, a comissão de 

acompanhamento ter uma pessoa da assembleia municipal, bem como uma pessoa 

da junta de freguesia. Afirmou depois que os vereadores não permanentes nunca 
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foram convidados para fazer parte de uma comissão, de um júri, ou de qualquer 

outro órgão, o que denota o apreço que o senhor presidente tem por estes edis. ---  

O senhor presidente disse que os membros da assembleia municipal vão ser ouvidos 

quando o regulamento for apreciado por aquele órgão, podendo nessa altura 

apresentar sugestões de alteração ao mesmo. Afirmou depois que talvez não fosse 

muito correto a câmara municipal propor nomes de membros da assembleia 

municipal para uma comissão. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta é uma situação perfeitamente 

normal, tratando-se apenas de utilizar a inteligência para ultrapassar um 

obstáculo. Afirmou depois que os vereadores não permanentes sempre defenderam 

o envolvimento de várias entidades na resolução dos problemas que vão surgindo. ---  

O senhor presidente disse que a assembleia municipal não deixará de ser ouvida e 

que apenas defende que esta talvez não seja a melhor forma de o fazer. ------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a lei obriga a que a assembleia 

municipal seja ouvida nesta matéria. -------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – AANGA – ASSOCIAÇÃO DE ANGOLANOS E AMIGOS DE 

ANGOLA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

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

“Através da documentação anexa à presente proposta, a AANGA – Associação de 

Angolanos e Amigos de Angola, solicitou a esta Câmara Municipal apoio financeiro para 

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

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

1. A AANGA – Associação de Angolanos e Amigos de Angola, é uma associação 

recreativa, cultural e desportiva sem fins lucrativos; -----------------------------------  

2. A associação tem por objeto promover e defender os direitos humanos, democracia, 

princípios de solidariedade humana e os valores culturais dos povos sem distinção de 

raça, sexo ou religião; contribuir para a resolução de problemas relativos às 

condições de vida e a integração social dos naturais de Angola; -------------------------   

3. O seu projeto cultural e recreativo é composto por um conjunto de atividades que 

procuram estimular a cultura aliada ao divertimento dos associados; -------------------  

4. 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 
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e Calamidade, obrigaram à paragem de toda a atividade associativa; -------------------  

5. 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; ----------------  

6. No caso da AANGA, este ano a associação não poderá participar nas habituais 

Festas do Pescador e no Encontro Multicultural, uma vez que, devido à Pandemia, os 

mesmos também não se poderão realizar; ------------------------------------------------  

7. Os eventos mencionados no ponto anterior consistiam na maior fonte de receita da 

associação, para fazer face às despesas fixas da sede (renda, água, luz e Internet) 

que assim sendo não tem como cumprir com essas obrigações;  -------------------------  

8. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Protocolos elaborados anualmente, para a sustentabilidade do movimento associativo 

do concelho; --------------------------------------------------------------------------------   

9. 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; ---------------------------------------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo de Colaboração 

a celebrar entre o Município de Albufeira e a AANGA - Associação de Angolanos e 

Amigos de Angola, anexa à presente proposta. ----------------------------------------------  

A entidade beneficiária fica obrigada às 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 111 – B/2017, de 31 de agosto 

na sua atual redação.” -------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo colaboração nela referida, 

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

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

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de sete mil euros. -----------------  

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 APAL – Agência de 

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

artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 



16 de junho de 2020  

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

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

= PROTOCOLOS – APAL – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

alertaram por variadíssimas vezes o executivo, nomeadamente o senhor 

presidente, para o facto de não poder assinar documentos por entidades onde tem 

responsabilidades de direção, o que já aconteceu no passado. Referiu depois que 

isso aconteceu nos conselhos gerais das escolas, onde o senhor presidente não 

podia participar nas votações, mas participou por diversas vezes. Afirmou 

seguidamente que os vereadores não permanentes não iriam participar nesta 

votação, uma vez que o senhor presidente consta como signatário por parte da 

APAL, o que não está correto. -------------------------------------------------------------    

A senhora vice-presidente propôs a substituição do senhor presidente pelo vice-

presidente da direção, senhor Vítor Vieira, como signatário por parte da APAL. ----  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o mais correto seria retirar este 

documento da ordem de trabalhos, para depois ser apreciado devidamente 

corrigido numa outra reunião da câmara municipal, uma vez que no documento 

enviado consta o nome do senhor presidente, o que não está certo. Afirmou depois 

que este lapso pode ser detetado se houver alguma inspeção ou auditoria. -----------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este assunto já não é novo e que os 

vereadores não permanentes já por vezes chamaram a atenção para esta questão 

da assinatura dos protocolos por parte do senhor presidente noutra qualidade. 

Lembrou ainda que por várias vezes os vereadores não permanentes solicitaram um 

parecer jurídico sobre esta questão, o que nunca foi feito. Disse seguidamente 

que os vereadores não permanentes sabem que o senhor presidente pode acumular 

outras funções noutras associações, mas não pode assinar protocolos com a 

autarquia noutra qualidade. Perguntou depois se a alteração ora proposta é fruto 

da chamada de atenção dos vereadores não permanentes, ou se o executivo já tem 

na sua posse um parecer jurídico que confirma a ilegalidade da atuação do senhor 

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

A senhora vice-presidente disse que já foi solicitado um parecer jurídico sobre 

esta matéria, mas que não tem ideia do parecer ter sido entregue. Explicou depois 

que a alteração proposta teve a sua génese numa conversa que teve com o senhor 

presidente em que ambos acharam que seria melhor acautelar esta situação. --------    
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O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que esta questão já foi suscitada pelos 

vereadores não permanentes há anos. Defendeu depois que o parecer jurídico 

devia ser pedido de imediato, uma vez que se trata de uma questão de segurança. 

Referiu ainda que a única pessoa que está aqui em causa é o senhor presidente. 

Defendeu seguidamente que o parecer poderia clarificar todas as situações e limar 

as dúvidas que existem. Defendeu ainda que nestes cargos tem que se ter muito 

cuidado, razão porque esta situação já deveria ter sido esclarecida. -----------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

iriam votar este assunto com a alteração proposta, mas que gostariam de deixar 

bem claro que nos documentos remetidos consta o nome do senhor presidente, o 

que não está correto. ------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que um documento pode ser alterado pela câmara 

municipal se todos os membros mostrarem a sua concordância, mas que o assunto 

também poderia ser retirado e voltar posteriormente à câmara municipal 

devidamente corrigido, caso não existisse qualquer problema com os timings para a 

produção de efeitos do protocolo em causa. Terminou dizendo que o documento 

teria o mesmo valor de fosse alterado de imediato pela câmara municipal. -----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse não concordar com esta opinião. 

Lembrou ainda que a autarquia está sob inspeção e que no documento remetido 

com a convocatória consta o nome do senhor presidente. Defendeu depois que a 

câmara municipal até pode alterar o documento, mas já não pode alterar o facto 

do documento remetido ter o nome do senhor presidente. Referiu ainda que esta 

situação nunca será a mais correta do ponto de vista ético e moral, pelo que seria 

melhor retirar este documento da ordem de trabalhos.  --------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que o documento seria retirado da ordem de 

trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria bom que o documento também se 

fizesse acompanhar do plano de atividades da entidade em causa, para perceber o 

que vai ser feito com os noventa e cinco mil euros. Referiu ainda que os 

vereadores não permanentes também gostariam de ter uma noção das ações que a 

APAL pretende implementar na promoção turística de Albufeira. ----------------------   

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  

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

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 
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2020 – CLUBE DE BASQUETE 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 

BASQUETE 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 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 
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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 Basquete 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 vinte e oito mil, 

novecentos e quarenta e seis euros destinada à execução do projeto desportivo na área 

da formação, quinze mil euros destinada a apoiar o Projeto Sénior, dez mil euros 

destinada ao projeto do Minibasquete, seis mil e seiscentos 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 até 

um limite de dez mil euros bem como 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. ----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= FUNDO DE APOIO EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara em nove de junho corrente foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  

A. “A propagação a nível mundial do COVID-19, provocou uma pandemia que afetou 

grande parte da população mundial, originando uma crise sanitária e económica nunca 

vista. ----------------------------------------------------------------------------------------  

B. Portugal conseguiu, através de medidas de contenção social e do comportamento 

único do povo português, desacelerar a propagação do vírus. ----------------------------  

C. As medidas de contenção provocaram, inevitavelmente, a paragem da economia, 

gerando graves consequências para os empresários que, de um momento para o 

outro, viram-se obrigadas a fechar as suas atividades e privadas de conseguir 

satisfazer as suas obrigações. ------------------------------------------------------------  

D. A situação já se prolonga há mais de dois meses, e, apesar da economia começar a 

abrir, a verdade é que, a retoma vai tardar e durante o próximo ano, prevê-se um 

aumento excecional do desemprego, encerramento de empresas e consequente 

empobrecimento de famílias. --------------------------------------------------------------  

E. Embora reconheçamos o êxito da atuação do Estado português no combate a esta 

pandemia, admitimos também que a mesma está longe de ser vencida, assim como os 

danos que provocou em todo o tecido social e empresarial, que levarão muitos anos a 

recuperar. ----------------------------------------------------------------------------------  

F. E preciso que o Estado em estreita colaboração com as Autarquias Locais consiga 

chegar à população mais necessitada e através das mesmas responder às 

necessidades específicas de cada população. ---------------------------------------------   

G. Todavia, cabe ao Concelho de Albufeira, desenvolver localmente a política de apoio 

às famílias e agentes económicos do concelho de forma a responder às necessidades 

próprias e únicas do Município. ------------------------------------------------------------  

H. A câmara Municipal, desde do início da Pandemia que tem vindo a responder às 

necessidades da população e das famílias, com apoios sociais variados, que vão desde 

da isenção do pagamento de bens essenciais, nomeadamente, as tarifas fixas 

relativas ao consumo de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos bem como 

apoio gratuito na compra de medicamentos, bens alimentares e material de proteção 

individual. -----------------------------------------------------------------------------------  

I. Urge apoiar, também, os agentes económicos, os empresários em nome individual e 

sócios gerentes de sociedades comerciais que ficaram de fora dos apoios estatais e 

que neste momento, não veem qualquer futuro para a retoma das suas atividades. ----  
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J. O nosso concelho vive essencialmente da atividade turística. Grande parte das 

empresas e dos postos de trabalho dependem desta atividade ou estão 

indiretamente ligadas a ela. O turismo é um dos setores mais afetados pela 

pandemia, e o regresso à sua normalidade não será imediato. ---------------------------  

K. O comportamento das pessoas determinará diretamente o comportamento do vírus 

e da sua evolução. Do aparecimento ou não da milagrosa cura ou vacina e os agentes 

económicos, têm que adaptar-se à nova realidade, sob pena, de não conseguirmos 

ultrapassar a situação. --------------------------------------------------------------------  

L. Os empresários que exerçam atividades sazonais, neste momento, estão a passar 

especiais dificuldades. Num ano normal, estavam, nesta data, a sair de um período 

de inatividade para um período de recuperação e de alta. No entanto, foram 

obrigados a manter-se encerrados e neste momento, para abrirem, terão custos 

acrescidos e lucros diminuídos devido à necessidade de contenção do vírus. -----------  

M. Muitos destes empresários, neste momento, já não têm capacidade para retomar a 

atividade e manter os seus postos de trabalho. Pelo que, é necessário incentivá-los, 

de forma a viabilizar a abertura e manutenção dos seus negócios, extramente 

importantes para a boa composição do tecido empresarial do concelho. ----------------  

N. De acordo com os artigos 2.º, 7.º e 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(“RJAL") constituem atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações. ------------------------------------------  

O. 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). -----------------------------------------------------------------------  

P. 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. -------------------------------------------------------------------------  

Q. 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. --------------------------------  

No entanto, tal competência é originária da câmara Municipal, pelo que, se submete a 

presente proposta a aprovação ao abrigo dos artigos 2.º, 23.º n.º 1 e n.º 2 alínea h) e m) 

e 33.º n.º 1 alíneas v) e ff) 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 n.º 6/2020, de 10 de abril, ---------------------------------  
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Pelo que, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira aprovar a criação de um "Fundo de apoio 

empresarial e associativo", com dotação inicial de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), 

subordinado aos princípios e regras de candidatura anexas como doc. 1 e 2.” -------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar das regras de candidatura nela referida, 

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

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

tinham uma proposta alternativa a fazer neste âmbito. Considerou depois triste 

ter-se chegado ao ponto do executivo permanente apresentar esta proposta sem 

antes discutir os seus termos com os vereadores não permanentes ou com outras 

forças políticas. Lembrou seguidamente que desde a primeira hora os vereadores 

não permanentes mostraram estar próximos do executivo permanente, 

precisamente para dar o seu contributo e a força necessária para que o executivo 

pudesse fazer o seu trabalho da melhor forma. Afirmou ainda que esta postura 

ficou bem patente desde os primeiros dias deste difícil momento que o país e o 

mundo vive e referiu que Albufeira ainda vai com certeza passar por momentos 

muito difíceis. Disse depois que o senhor presidente não quis acatar as propostas 

dos vereadores não permanentes e que esta proposta deveria ter sido elaborada 

pela Comissão de Acompanhamento da Crise Covid-19. Defendeu ainda que o fundo 

agora apresentado carece de alguma noção da realidade de Albufeira e da sua 

vida social e económica. Referiu seguidamente que não quer pôr em causa a boa 

vontade da proposta, mas defendeu que a câmara municipal tem que ser mais 

ambiciosa, porque de outra forma o concelho vai passar em breve por dificuldades 

maiores. Afirmou depois que seria importante criar pontes e elos de ligação para 

que as coisas funcionassem, pelo que devia existir um horizonte maior. Reiterou 

seguidamente que os vereadores não permanentes têm uma proposta alternativa a 

apresentar e gostariam de a colocar à discussão e posterior votação. ----------------   

O senhor Victor Ferraz disse que depois de uma primeira leitura que se faz da 

proposta apresentada pelo senhor presidente, fica a interrogação se o executivo 

permanente tem noção do alcance da mesma, tendo em conta as restrições que a 

mesma prevê. Defendeu depois que a proposta tem muitas restrições que vão tirar 

para fora de qualquer apoio muitas empresas, desde logo porque só são 

considerados os empresários que não tenham sido abrangidos por apoios estatais 

extraordinários, municipais ou outros, no âmbito da pandemia Covid-19, ou seja, 
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todas as empresas em lay-off ficam fora dos apoios previstos na proposta. 

Referiu depois que os vereadores não permanentes também repararam noutra 

situação que vai ser muito burocrática e que vai afastar muita gente, que é a 

questão da justificação da quebra acentuada de faturação superior a 40%, o que 

vai ser verificado através da apresentação dos ficheiros SAFT, ou outro 

documento oficial que comprove a faturação. Defendeu seguidamente que se trata 

de uma medida muito burocrática e que não sabe se os serviços têm capacidade 

para analisar ficheiros SAFT. Referiu ainda que também são afastadas deste 

apoio as pessoas inscritas numa ordem profissional, o que é um bocado 

discriminatório, porque há pessoas inscritas nestas ordens que também sofreram e 

que precisam de apoio. Disse depois que esta proposta também exclui os 

empresários com um volume de negócios superior a cem mil euros, mas há que ter 

em consideração que dois mil e dezanove foi um dos melhores anos para o turismo, 

pelo que uns quantos estabelecimentos também vão ficar de fora.---------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que um pequeno café familiar tem um 

ganho anual de cerca de vinte mil euros, mas um empregado liberal terá outra 

margem de ganho, pelo que a proposta devia incluir escalões para cada atividade, 

ou então o cálculo do valor do apoio ser feito através de uma fórmula.---------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que também se devia apoiar a grande parte 

dos proprietários dos pequenos negócios de Albufeira, que são também sócios-

gerentes das suas pequenas empresas e que já ficaram de fora dos apoios 

estatais, não tendo também tido direito a lay-off. Referiu depois que a questão 

dos profissionais inscritos em ordens também não está correta, basta ver a 

questão dos advogados que também não tiveram qualquer apoio estatal e no 

entanto estiveram sem trabalhar, até porque os tribunais estiveram fechados. 

Afirmou seguidamente que os critérios propostos excluem as pessoas que tiveram 

apoios, no entanto há casos como o seu, em que teve apoios, mas tem as rendas 

do centro de explicações por pagar porque chegou a acordo com o senhorio, 

ficando assim excluída destes apoios. Disse ainda que não deve ordenados, mas 

tem rendas em atraso e agora fica excluída porque conseguiu pagar os vencimentos 

às suas funcionárias. Referiu seguidamente que está a falar em nome de todas as 

microempresas do concelho, a quem daria muito jeito poder beneficiar de apoios 

da autarquia, até porque vai ter que investir trezentos e cinquenta euros em 

material de proteção para poder reabrir o seu negócio. Lembrou depois que o lay-

off não chega para pagar este material e não é justo não poder beneficiar dos 
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apoios da autarquia porque foi uma cidadã correta e beneficiou do regime de lay-

off. Perguntou seguidamente se a autarquia ia beneficiar quem não pagou impostos 

e não teve direito ao lay-off. Lembrou ainda que quem teve direito ao lay-off e 

aos apoios estatais foram as pessoas que contribuíram para que houvesse dinheiro 

a nível nacional para criar linhas de apoio para ajudar as pessoas. Defendeu 

seguidamente que a autarquia devia antes apoiar toda a gente sem discriminações, 

dado que todos precisam de ajuda neste momento, uns mais, outros menos. 

Lembrou também que há muita gente que não teve apoios e agora também vai ver 

vedado o acesso aos apoios municipais. Referiu depois que quando os vereadores 

não permanentes pediram a criação da comissão e das linhas de apoio a nível 

municipal, foi precisamente a pensar nestas pessoas que não conseguiram chegar 

aos apoios estatais e que precisam neste momento de apoio para abrir as portas 

do seu negócio, até pelo grande investimento que vão ter que fazer em material 

de proteção individual. Disse ainda que também podia ser criada uma linha de 

apoio para que os empresários pudessem adquirir este material. Lembrou ainda que 

todos os empresários do concelho estão descapitalizados. Pediu seguidamente que 

o executivo permanente tivesse em consideração a proposta que os vereadores não 

permanentes irão apresentar neste âmbito, dado que é mais correta, justa e 

igualitária. Lamentou ainda que os vereadores não permanentes não tenham sido 

chamados para dar o seu ponto de vista nesta matéria.---------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que há muitos militantes do PSD a 

passar dificuldades tremendas e que vêm falar com os vereadores não 

permanentes, pessoas que não vão estar incluídas no apoio proposto porque têm 

outras dificuldades. Defendeu depois que a situação do concelho requer um 

trabalho diferente do que foi apresentado na atual proposta. --------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 

resolveram apresentar uma proposta alternativa que incorpora a proposta inicial do 

senhor presidente, mas que não prevê a obrigatoriedade de justificar a quebra de 

40% na faturação da empresa. Afirmou depois que na proposta dos vereadores não 

permanentes o valor do limite máximo de faturação é aumentado para os duzentos 

mil euros, para abranger mais empresários. Explicou ainda que o documento 

proposto para certificação é o balancete de dois mil e dezanove. Referiu também 

que o critério principal para atribuição dos subsídios seria a menor faturação, em 

vez do critério da hora e data de entrada do pedido que consta da proposta do 

senhor presidente, critério que não é socialmente justo. Disse seguidamente que 
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ainda teria que ser feita uma mais precisa aferição dos valores em termos 

orçamentais, mas que a proposta dos vereadores não permanentes prevê aumentar 

para um milhão e meio de euros o valor da dotação inicial do fundo. Acrescentou 

que os vereadores não permanentes preveem ainda o desenvolvimento de mais 

medidas acopladas a esta medida inicial, tais como a sua extensão aos 

profissionais liberais num valor até quatrocentos mil euros, até porque estes 

profissionais têm relatado algumas situações dramáticas a estes edis. Referiu 

ainda que também estão previstas medidas relativas à criação de emprego, quer no 

curto prazo, quer para o próximo ano, uma vez que o próximo inverno vai ser 

muito duro. Disse depois que a criação de emprego seria feita através da 

contratação de trabalhadores pelas associações e pelos clubes, no valor de 

quinhentos mil euros, sendo que estes trabalhadores seriam afetos a tarefas de 

limpeza exterior, vigilância e apoio a turistas nas praias, sendo que se iria 

privilegiar agregados sem qualquer rendimento identificados pela ação social, ou 

pelas juntas de freguesia ou associações que conhecem estes casos mais 

complicados, o que permitiria a estas pessoas sair da condição de miséria em que 

algumas vivem. Disse seguidamente que a proposta prevê para o próximo ano a 

contratação durante oito meses de duzentos trabalhadores para trabalhos de 

limpeza exterior, vigilância nas passadeiras e nos recreios das escolas, apoio a 

cantinas e refeitórios, e apoio nos processos de controlo e desinfeção de alunos, 

num valor total de dois milhões de euros. Explicou depois que está prevista outra 

medida, esta mais direcionada para a injeção de liquidez na economia local, e que 

seria a criação de uma bolsa de restaurantes e de comércio local, com a criação 

de vouchers de vinte euros, vinte mil vouchers de vinte euros cada, sendo que 

estes vouchers seriam adquiridos por cinco euros pela população que depois os iria 

usar no comércio local e na restauração, dinamizando assim o comércio local nesta 

fase mais complicada. Referiu ainda que se a medida corresse bem, poderia mais 

tarde ser aumentada. Explicou depois que iriam ser criados postos de venda pelo 

concelho em todas as freguesias, havendo também uma limitação de vouchers por 

pessoa para não haver abusos. Afirmou seguidamente que esta proposta tem o 

valor global de quatro milhões e setecentos mil euros, um valor bastante elevado, 

mas que tem em conta o saldo de gerência da autarquia e também o facto deste 

ser o valor que por ano se gasta nos clubes e associações. Referiu também que 

esta proposta tem em conta a fase dramática que o concelho vive e também o 

facto de no fundo a autarquia estar a devolver dinheiro que pertence aos 
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munícipes. Explicou ainda que esta proposta tem como objetivo ser o mais 

abrangente possível, podendo assim o município beneficiar de uma forma ou de 

outra todos os munícipes com esta injeção de liquidez na economia. -------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que isto não vai lá com “Alka-Seltzer”, 

sendo necessárias medidas de fundo, porque se agora vamos ter uma lufada de ar 

fresco no verão, a seguir vamos ter um longo inverno com muitos meses de não 

faturação do comércio, da restauração e da hotelaria do concelho, o que preocupa 

bastante qualquer político no exercício da sua atividade. Afirmou depois que os 

vereadores não permanentes têm a consciência que este problema não vai ser 

resolvido com medidas pontuais, sendo antes necessária uma medida de fundo. 

Lembrou ainda que Albufeira depende inteiramente do turismo e a sua falha já se 

nota agora e vai ser ainda mais notória daqui para a frente. Defendeu depois que 

o saldo orçamental do município deverá ser utilizado em prol da economia local, em 

prol das gentes do concelho. Afirmou seguidamente que em junho do próximo ano 

as coisas estarão a voltar ao normal, mas até lá há um longo período que tem que 

ser tido em conta, devendo a câmara municipal fazer face a este período não com 

medidas pontuais, devendo também ser poupado algum dinheiro para ajudar as 

pessoas que mais precisam, para não deixar as empresas cair, para não deixar as 

pessoas cair no desemprego, sendo este o grande objetivo dos vereadores não 

permanentes com a apresentação destas medidas. Defendeu ainda que um 

documento destes requer um estudo maior, requer uma análise maior, requer um 

debate maior com todos, uma vez que é em conjunto e na diferença que se obtêm 

os melhores resultados, o que infelizmente o senhor presidente não quis fazer, 

razão pela qual os vereadores não permanentes estão a apresentar a atual 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se trata de uma proposta legítima e bem pensada. 

Afirmou depois que se poderia passar o valor máximo de faturação para cento e 

cinquenta mil euros, ou até duzentos mil euros, embora este último valor já seja 

um pouco elevado demais. Admitiu também excluir o lay-off dos apoios que 

impediriam as pessoas de aceder ao fundo agora proposto, uma vez que se trata 

de uma situação que vai beneficiar os próprios trabalhadores e não o empresário. 

Defendeu depois que não devem acontecer situações em que o empresário em nome 

individual, que está em lay-off, vai receber agora dinheiro do fundo proposto. 

Admitiu seguidamente que a situação não vai ser resolvida com medidas avulsas, 

mas lembrou que os municípios têm condicionantes para poder dar apoios diretos. 
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Referiu depois que tem prevista a criação de um market center – uma base de 

dados com todos os empresários do concelho onde toda a gente sabe quem faz o 

quê. Disse seguidamente que o município não pode excluir empresas de outros 

concelhos dos ajustes diretos, nem pode valorizar mais qualquer empresário em 

qualquer concurso público só por ter sede no concelho. Afirmou depois que o 

município pode estabelecer que mais de cinquenta por cento das entidades a 

convidar sejam do concelho, caso existam no concelho empresas em condições de 

fornecer o bem pretendido, ou em condições de realizar a empreitada em causa. 

Defendeu ainda que o município deve apoiar associações empresariais, tal como fez 

no caso da Albucoop - Cooperativa Rádio Táxis de Albufeira, C.R.L. e como 

pretende fazer no caso dos Empresários dos Bares da Baixa e da Rua Sá 

Carneiro, com quem vai ter uma reunião na próxima semana. Referiu seguidamente 

que se podem analisar as duas propostas no sentido de procurar as melhores 

soluções e defendeu que não se pode delapidar o saldo do município de uma forma 

tão rápida como por vezes se pretende. Lembrou ainda que o saldo do município já 

caiu para cerca de sessenta e cinco milhões de euros, o que já representa cerca 

de menos dez milhões do que era antes da pandemia se fazer sentir. Disse ainda 

que a quebra de receita da autarquia vai ser enorme e que o município já 

despendeu mais de quatro milhões em medidas de combate e mitigação da 

pandemia. Afirmou seguidamente que a redução das tarifas fixas da água, dos 

resíduos sólidos e do saneamento é substancial, uma medida que até pode não 

parecer um grande apoio quando vista individualmente, mas que é na realidade um 

enorme apoio quando visto na sua globalidade. Disse depois que há várias maneiras 

de criar emprego, mas que não seria fácil contratar oitocentos trabalhadores e 

simultaneamente obedecer às regras da contratação pública, pelo que esta 

contratação poderia antes ser feita por associações empresariais, solução que 

teria sempre que ser analisada juridicamente, até porque o Tribunal de Contas já 

veio avisar que é preciso ter um extremo cuidado com este tipo de coisas. 

Explicou seguidamente que a atual proposta foi elaborada com base numa situação 

semelhante que foi feita num outro concelho e que foi revista por um jurista do 

município e por um jurista externo, uma vez que tudo tem que ser muito bem 

sustentado. Admitiu ainda que a questão dos profissionais liberais tem que ser 

reanalisada. Referiu depois que a proposta dos vereadores não permanentes tem 

matéria nova que merece discussão e que pode ser melhor analisada pela Comissão 

de Acompanhamento da Crise Covid-19 numa reunião que acontecerá em breve. 
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Admitiu seguidamente que as coisas ainda poderão piorar, até porque o verão vai 

ser muito pequeno e o inverno muito grande, como o senhor vereador Ricardo 

Clemente disse. Referiu ainda que as coisas poderão melhorar em abril do próximo 

ano, mas ninguém o pode garantir. Defendeu também que se devem evitar 

injustiças o mais possível. Considerou que o saldo do município pode ser uma mais-

valia, mas lembrou que já há autarquias a começar a sentir que já não podem dar 

mais auxílios à população. -------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que o saldo do município pertence a todos e 

que as infraestruturas da cidade são asseguradas pelos impostos que os cidadãos 

pagam. Afirmou depois que mesmo que o saldo fosse todo gasto na ajuda aos 

munícipes, o município só estaria a acudir àquilo que faz falta. Lembrou depois que 

desde os primeiros dias da pandemia que os vereadores não permanentes reclamam 

um maior apoio à economia local, enquanto o senhor presidente parece insistir 

numa melhor análise desta questão, embora os munícipes necessitem de soluções 

urgentes. Referiu depois que há muitos comércios na baixa de Albufeira e em seu 

redor que não vão abrir. Afirmou seguidamente que também um dos maiores 

parques aquáticos do Algarve não vai abrir, uma vez que já não se justifica a 

contratação de pessoal para este ano. Referiu ainda que os pequenos comércios de 

Albufeira não estão a adquirir material com receio de não o vender. Disse depois 

compreender que se queira ter cuidado na gestão dos dinheiros públicos, mas 

defendeu que estas medidas já deviam ter sido tomadas na primeira semana da 

pandemia, sob pena de agora ser tarde para a sua implementação. --------------------  

O senhor presidente disse que ainda não é tarde para o município prestar este 

apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra considerou que o apoio já vem tarde, porque 

devia ter sido prestado na primeira fase de confinamento, o que permitiria agora 

que as pessoas começassem a abrir os seus negócios com outra confiança. Afirmou 

depois que o lay-off é calculado mediante os três últimos meses de declaração de 

valores, pelo que sugeriu que o município poderia fazer o mesmo e apenas solicitar 

a faturação dos três últimos meses aos candidatos a este fundo, o que tornaria o 

processo mais simples e rápido. ------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a proposta dos vereadores não 

permanentes só surgiu porque não houve discussão dos termos da proposta 

apresentada pelo senhor presidente. Defendeu depois que a situação grave que o 

concelho vive merecia uma proposta conjunta de todos os membros da câmara 
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municipal. Explicou seguidamente que o objetivo é criar uma proposta conjunta e 

abrangente, pelo que as propostas dos vereadores não permanentes já poderiam 

ter sido discutidas por todos numa fase anterior a esta. Lembrou ainda que a 

Comissão de Acompanhamento da Crise Covid-19 também poderia ter sido utilizada 

para este fim, mas infelizmente ela não tem reunido. -----------------------------------  

O senhor presidente disse que não foram apresentadas propostas na reunião desta 

comissão. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente discordou e explicou que participou na reunião 

e que apresentou algumas das propostas que foram agora expostas pelos 

vereadores não permanentes. Lamentou depois que não tenha sido dada à comissão 

a importância devida, até porque só reuniu uma vez em três meses. ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz defendeu que deviam ter sido feitas várias 

reuniões preparatórias desta proposta, para que depois a sua aprovação pela 

câmara municipal fosse consensual, o que permitiria também que a ajuda chegasse 

mais rapidamente aos munícipes. -----------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes não 

iriam retirar a sua proposta, uma vez que a responsabilidade desta situação é do 

senhor presidente, dado que estes edis sempre estiveram abertos à discussão e 

apresentaram várias propostas, o que infelizmente nunca foi aproveitado pelo 

senhor presidente. Lembrou ainda que os vereadores não permanentes se 

solidarizaram com o senhor presidente aquando da visita da Polícia Judiciária ao 

Edifício dos Paços do Concelho, uma vez que sentiram a obrigação de dar o seu 

contributo ao executivo permanente para que conseguisse ter a motivação e a 

força necessária para levar a cabo políticas difíceis no contexto da crise 

sanitária, o que também se pode verificar pela postura destes edis nas reuniões 

da câmara municipal que se seguiram a este episódio. Lamentou depois que a 

postura do senhor presidente não tenha sido mais dialogante e que agora tenha 

apresentado esta proposta sem sequer ouvir os vereadores não permanentes. 

Estranhou ainda o facto do senhor presidente assumir agora que a sua proposta 

esteja incompleta, ou seja, que esteja incorreta. Defendeu depois que as coisas 

não são feitas assim e que as organizações devem funcionar com organização. 

Lembrou ainda que o senhor presidente já chamou os vereadores não permanentes 

para colaborar em diversas ocasiões, não se percebendo porque não o fez agora 

nesta fase difícil. Referiu ainda que todo o processo se irá arrastar por mais duas 

semanas se a proposta for retirada, o que não é justo para as pessoas que 



16 de junho de 2020  

necessitam urgentemente deste apoio. Afirmou seguidamente que há cidadãos 

desesperados que não têm dinheiro para alimentar os seus filhos ou para pagar as 

rendas das casas porque as suas empresas fecharam, tendo a câmara municipal a 

obrigação de procurar respostas concretas, ainda para mais quando tem um saldo 

de setenta milhões de euros nos seus cofres. --------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o saldo atual é de sessenta e cinco milhões. ----------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

também são membros da câmara municipal e por isso esforçaram-se para 

apresentar as suas propostas para tentar atenuar a crise sanitária. Defendeu 

ainda que a proposta do senhor presidente tem desde logo um erro de base, uma 

vez que nem todos os negócios são iguais, embora tenham tratamento igual no 

documento que foi apresentado. Explicou depois que há negócios com margens de 

lucro muito diferentes, pelo que esta proposta deveria ter sido mais bem pensada, 

sob pena de criar injustiças. Defendeu seguidamente que a proposta não está mal 

feita, mas está incompleta e requer uma melhor análise e um estudo mais 

aprofundado, razão pela qual os vereadores não permanentes também têm uma 

proposta para apresentar neste âmbito. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que o senhor presidente pediu a sua opinião 

antes de apresentar a proposta e até foi ele que sugeriu o valor limite de oitenta 

mil euros de volume de negócios para aceder ao fundo. Admitiu depois que os 

vereadores não permanentes têm razão quando dizem que existem empresas com 

margens de lucro muito díspares, mas defendeu que seria muito difícil apresentar 

uma proposta que fosse o mais justa possível para toda a gente. Referiu 

seguidamente que também não o chocava se se chegasse a um valor limite de 

faturação de cento e cinquenta mil euros, podendo até ser considerado um valor 

de duzentos mil euros para esse efeito, embora este último valor já seja um pouco 

exagerado. Afirmou depois que não exigir documentos que comprovem a faturação 

já seria facilitar demasiado, até porque os ficheiros SAFT são simples e a 

proposta prevê ainda a apresentação de outros documentos que comprovem a 

faturação, pelo que até bastaria uma declaração do técnico oficial de contas. 

Lembrou ainda que o fundo tem a dotação inicial de um milhão de euros, mas que 

pode sempre ser aumentado se a câmara municipal assim o entender. Disse 

seguidamente que os vereadores não permanentes parece que estão a juntar a 

questão social à questão empresarial, quando agora apenas se está a discutir a 

criação de um fundo de apoio às empresas. Admitiu depois que existem muitas 
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pessoas a passar graves dificuldades no concelho, mas lembrou que agora apenas 

se está a tratar de apoiar empresários. Disse ainda que não concorda que se crie 

um fundo aberto a toda a gente, devendo sempre existir algumas regras para 

poder aceder ao mesmo. --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta medida é apenas empresarial, mas lembrou que 

existem outras medidas mais direcionadas ao associativismo, tal como foi o caso 

recente da Albucoop. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que há muito que os vereadores não 

permanentes defendem a criação de um fundo de emergência global, uma vez que 

tem que existir uma abordagem sistémica da situação. ----------------------------------   

O senhor presidente disse que o fundo é um valor e que neste caso corresponde a 

um milhão de euros, podendo a qualquer momento ser feita uma alteração para um 

valor superior. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 

defendem antes a criação de um fundo mais global e que inclua medidas da área 

empresarial, associativa, social, etc. ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que já foram criados programas de âmbito social, 

nomeadamente na área do arrendamento e da alimentação. ----------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não foram criados programas na 

área do emprego. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que deveria existir uma intervenção mais 

direcionada para o terreno, para a economia local. --------------------------------------    

A senhora vice-presidente disse que talvez se estejam a colocar no mesmo saco 

assuntos diferentes. Lembrou depois que só pode recorre ao lay-off quem tenha a 

sua situação contributiva em dia, pelo que não seria justo prejudicar as empresas 

que têm a sua contabilidade em dia, uma vez que é isso que faz com que o país 

possa ter capital para utilizar em várias áreas. Referiu ainda que o lay-off foi um 

balão de oxigénio para as empresas, mas serviu sobretudo para manter os postos 

de trabalho. Disse depois que muitas empresas de Albufeira só recorreram ao lay-

off durante dois meses, uma vez que depois optaram por abrir e estão a fazer um 

grande esforço para manter os postos de trabalho. Concordou seguidamente com o 

senhor vereador Rogério Neto no que toca à não atribuição de subsídios sem 

documentação de suporte, o que seria bastante irresponsável por parte do 

município. Explicou depois que na ação social já existe esta experiência, uma vez 

que quando foi criado o programa “Resposta Já!” era exigida uma determinada 
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documentação, mas quando se começaram a exigir os extratos bancários dos 

últimos meses, houve muita gente que deixou de pedir o apoio. Lembrou ainda que 

no concelho existe muita economia paralela, o que propicia este tipo de situações. 

Referiu ainda que uma coisa é receber o subsídio de desemprego e outra é ter uns 

milhares de euros no banco, o que chegou a acontecer no âmbito da ação social. 

Defendeu seguidamente que não se devem exigir documentos em demasia, mas 

também não se pode ser benevolente ao ponto de nada exigir. Disse ainda que a 

parte social foi sempre a mais apoiada desde o início, razão pela qual não sabe se 

fará muito sentido incluí-la neste fundo. Lembrou depois que os critérios foram 

aumentados para a atribuição do subsídio de arrendamento, estando agora a ser 

contactadas as pessoas para que possam também ter acesso a medicação de forma 

gratuita. Referiu também que, na última reunião, a câmara municipal aprovou 

protocolos para prestar ajuda alimentar a cerca de quinhentas famílias, estando 

também as pessoas a ser contactadas no sentido dos serviços as ajudarem na 

obtenção de subsídios da Segurança Social. Afirmou seguidamente que todos estão 

disponíveis para ouvir sugestões no sentido de prestar apoio a famílias carenciadas 

que não estejam a receber qualquer apoio por parte do Estado, embora lhe pareça 

que talvez seja mais obrigação da Segurança Social a atribuição de um rendimento 

a estas pessoas, dado que até já possui alguns mecanismos para o fazer. 

Defendeu ainda que não se devia misturar a parte empresarial com a parte social, 

o que não quer dizer que ambas não estejam a ser definidas pelo executivo. --------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ninguém está a misturar nada e que 

os vereadores não permanentes dão o devido valor ao que a câmara municipal tem 

feito em prol das pessoas. Explicou depois que não se está a falar ou não de 

apoiar as pessoas, mas sim de lhes dar dignidade. ---------------------------------------   

A senhora vice-presidente disse que este pode ser um ponto de partida 

interessante para que as pessoas do mesmo sector empresarial se juntem em 

associações e assim seja mais fácil disponibilizar verbas para chegarem mais 

rapidamente às pessoas. Defendeu depois que se os vários sectores empresariais 

se juntassem em associações como acontece com os táxis, talvez fosse mais fácil 

e célere criar um canal de apoio às mesmas. ---------------------------------------------  

O senhor Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes não pretendem 

criar uma via verde para apoios, até porque na sua proposta existe a obrigação da 

apresentação dos balancetes das firmas, sendo que a diferença entre as propostas 

é a justificação exigida sobre a quebra de 40% da faturação relativamente ao ano 
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anterior, até porque parece óbvio que toda a gente teve uma quebra superior a 

este valor, razão pela qual pode estar a ser criada uma burocracia desnecessária. 

Referiu ainda que os vereadores não permanentes não estão a propor que o 

dinheiro seja entregue às pessoas, estão antes a propor um apoio para os 

profissionais liberais, bem como a contratação de trabalhadores, cem para o verão 

e duzentos para a parte do inverno, além do apoio à economia local através dos 

vouchers. --------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que o município não consegue contratar pessoas 

de forma tão rápida como é proposto. -----------------------------------------------------  

O senhor Victor Ferraz disse que é por essa razão que é proposto que sejam os 

clubes e associações a assegurar essa contratação. -------------------------------------  

O senhor presidente disse que isso não cabe na medida ora proposta, até porque 

no corpo da proposta nunca é referida a palavra associativismo. -----------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este assunto deveria ter sido 

discutido com os vereadores não permanentes numa fase inicial. -----------------------   

O senhor presidente disse que está agora a ser proposta uma medida no âmbito do 

fundo, mas que o fundo terá outras medidas, nomeadamente o apoio aos clubes e 

às associações, bem como o apoio social. Explicou depois que a partir deste 

momento tudo pode ser incluído neste fundo, mas que nesta medida não cabem 

outras medidas, tais como a criação de empregos, ou a apoio às associações e aos 

clubes. Lembrou que na última reunião da câmara municipal foram aprovados os 

contratos-programa com os clubes, bem como os apoios a entidades sociais e 

culturais. Referiu seguidamente que no tecido associativo de Albufeira existem 

IPSS’s que cobrem o concelho todo, mas não existem associações de agricultores, 

à exceção da Cooperativa da Ribeira de Alte que já foi apoiada pelo município. 

Lembrou ainda que também existe a Cooperativa Agrícola de Rega da Barrada e 

Almarge de Paderne, C.R.L., entidade que também já foi apoiada. Disse depois 

que no concelho existem as seguintes associações empresarias: a dos táxis, a dos 

barmen, a dos Empresários da Baixa de Albufeira e da Avenida Sá Carneiro e a 

Associação Comercial de Albufeira, presidida pelo senhor doutor Sérgio Brito, com 

quem já tem uma reunião agendada. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente reconheceu que existem poucas associações 

empresariais no concelho, mas defendeu que devem existir outras alternativas. 

Lembrou depois que no princípio da crise pandémica sugeriu que a APAL assumisse 

um maior protagonismo nesta questão, podendo ser esta associação a canalizar os 
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fundos. Afirmou seguidamente que tudo isto já devia ter sido amplamente 

discutido, o que infelizmente não aconteceu. ---------------------------------------------  

O senhor Victor Ferraz disse que na prática os vereadores não permanentes 

querem a mesma coisa que o executivo permanente, mas a apresentação é que 

difere. Explicou depois que estes edis sempre defenderam a criação de um fundo 

de emergência que posteriormente serviria de base à implementação de várias 

medidas. Referiu seguidamente que o senhor presidente já explicou que a atual 

proposta contempla apenas uma medida, pelo que perguntou ao senhor presidente 

que sugestões tinha para o futuro neste âmbito. -----------------------------------------    

O senhor presidente disse que a atual proposta poderia contemplar apoios a 

empresas com um limite de faturação de cento e cinquenta mil euros, dado que o 

valor de duzentos mil já seria muito exagerado. Defendeu depois que os membros 

da câmara municipal não se devem deixar levar por questões emotivas, devendo 

antes procurar um ponto de equilíbrio. -----------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não se trata de uma questão emotiva e 

perguntou quanto custava um trabalhador anualmente a uma empresa. Defendeu 

depois que uma empresa com sete ou oito trabalhadores tem logo uma despesa 

anual de cerca de cem mil euros só em salários. -----------------------------------------  

O senhor presidente disse que as propostas dos vereadores não permanentes 

poderiam ser discutidas no âmbito da implementação de outras medidas. -------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria melhor alterar a proposta 

apresentada pelo senhor presidente, nomeadamente na questão do lay-off. ----------  

O senhor presidente disse que não faz sentido uma pessoa estar em lay-off e 

receber ainda apoios da autarquia. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se também poderiam ser apoiados 

os profissionais liberais. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente, uma vez que se trata de uma 

classe que deve ser analisada em separado. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

poderiam votar favoravelmente esta proposta com a condição de quinzenalmente a 

câmara municipal criar outros apoios. ------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra lembrou que infelizmente os vereadores não 

permanentes já têm a experiência de viabilizar determinadas propostas com o 

pressuposto que depois se vão fazer determinadas coisas, mas infelizmente essas 

coisas nunca chegam a acontecer e perdem-se no tempo. Afirmou depois que já 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

16 de junho de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

percebeu que as associações empresariais têm mais peso e conseguem mais 

rapidamente ter acesso aos apoios municipais, uma vez que representam um 

conjunto de pessoas. Defendeu seguidamente que se está a discutir uma questão 

de fundo, pelo que não se devem encontrar soluções à pressa e fazer remendos, 

dado que os remendos nunca resultam, pelo que seria melhor retirar esta proposta 

e convocar uma reunião com todos os membros da câmara municipal. ------------------  

O senhor presidente disse que a reunião se poderia realizar na próxima segunda-

feira, dia vinte e dois de junho corrente. Perguntou depois se seria melhor reunir 

a comissão ou o grupo dos membros da câmara municipal. ------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a comissão também inclui os 

senhores diretores de departamento, uma vez que são pessoas que conhecem 

melhor o funcionamento dos serviços. Afirmou depois que concorda que se reúna a 

comissão da próxima segunda-feira. Referiu depois que os membros da câmara 

municipal poderiam entretanto refletir sobre a questão da APAL ter uma 

intervenção maior nestas matérias, podendo fazer de elo de ligação entre a 

câmara municipal e o tecido empresarial no geral. ---------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se se reunia então a comissão.-------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente respondeu afirmativamente e perguntou se o 

senhor vereador Victor Ferraz poderia participar na reunião. --------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. Afirmou seguidamente que esta 

proposta é uma medida e que serão apresentadas outras medidas no futuro. 

Informou depois que tem estado em contacto com a Universidade Católica no 

sentido de ser feito um estudo rápido de diagnóstico e de serem apresentadas 

algumas ideias sobre o que poderá ser feito em termos de apoio empresarial, 

económico, social e até pessoal. Perguntou depois se o senhor vereador Rogério 

Neto concordava com a alteração do valor da faturação para cento e cinquenta mil 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente.  -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente declarou que os vereadores não permanentes 

retiravam a sua proposta com o compromisso de reunir a comissão na próxima 

segunda-feira, dia vinte e dois de junho corrente, a fim de alargar mais os apoios 

e de incluir as propostas apresentadas pelos vereadores não permanentes. -----------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, sendo que a eficácia deste 

ato fica condicionada à aprovação por parte da Digníssima Assembleia Municipal da 

terceira revisão - alteração modificativa às GOP 2020-2023 e da terceira revisão 
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- alteração modificativa do Orçamento 2020. --------------------------------------------  

= TRANSPORTE DE TÁXI – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 

RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE EM TÁXI  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em cinco de junho corrente do seguinte 

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

”Considerando:---------------------------------------------------------------------------------   

1. O estado de emergência em vigor, relativamente à pandemia causada pela Covid-19, 

torna-se necessário a adoção de medidas que diminuam o impacto da pandemia nas 

populações e atividades económicas locais; -----------------------------------------------  

2. As medidas já adotadas pelo Município (no âmbito das suas atribuições e 

competências), no que ao apoio aos agentes económicos diz respeito, afiguram-se 

como essenciais para que as mesmas recuperem desta fase difícil provocada pela 

pandemia; -----------------------------------------------------------------------------------   

3. Urge continuar a tomada de medidas de apoio à atividade comercial afetada, 

apoiando assim a economia e as famílias do concelho; ------------------------------------  

4. Que, face à imprevisibilidade da referida pandemia e dos seus efeitos e 

consequências, não se afigura possível reunir extraordinariamente a Câmara 

Municipal para deliberar sobre o assunto; ------------------------------------------------  

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

75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o presente, com a 

obrigatoriedade de tal decisão ficar sujeita a ratificação pela Câmara Municipal na 

primeira reunião realizada após a sua prática. --------------------------------------------  

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

 O diferimento por um período de 4 meses, com efeitos a partir de 1 de junho de 

2020, do pagamento das taxas relativas ao licenciamento da atividade de transporte 

em táxi.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

= COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - ESTATUTO 

REMUNERATÓRIO E DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente em nove de junho corrente, foi apresentada uma 

proposta do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------  

”CONSIDERANDO QUE: ---------------------------------------------------------------------   

1. A Lei n.º 65/2007, de 12 de dezembro, veio definir o enquadramento institucional e 
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operacional da proteção civil no âmbito das autarquias locais, estabelecer a 

organização dos serviços municipais de proteção civil e definir as competências do 

coordenador municipal de proteção civil; -------------------------------------------------  

2. Não obstante as alterações ocorridas na Lei n.º 65/2007, de 12 de dezembro, com a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 44/2019, de 01 de abril, o referido normativo 

legal sofreu novas alterações, surgindo um novo cargo - coordenador municipal de 

proteção civil, em substituição do cargo de comandante operacional municipal; --------  

3. Atualmente, no Município de Albufeira, não se encontra designado nenhum indivíduo 

para o cargo de coordenador municipal de proteção civil. Esta designação apenas se 

registou entre 04 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2016; ----------------------  

4. Em cada município deve existir um coordenador municipal de proteção civil, o qual 

apenas pode atuar no âmbito territorial do mesmo; --------------------------------------  

5. A designação para o cargo de coordenador municipal de proteção civil pode ser 

efetuada, de entre indivíduos com ou sem relação jurídica de emprego público, que 

possuam licenciatura e experiência funcional adequadas ao exercício das funções de 

coordenador municipal de proteção civil; -------------------------------------------------  

6. No que concerne à remuneração, compete à câmara municipal, sob proposta do 

presidente da câmara municipal, determinar o estatuto remuneratório do 

coordenador municipal de proteção civil, conforme o disposto no n.º 5 do artigo 14.º-

A, da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na redação em vigor, com o limite máximo 

do valor remuneratório do cargo mais elevado existente na estrutura orgânica do 

município que, no caso do Município de Albufeira, é o cargo de direção intermédia de 

1.º grau, correspondente a diretor de departamento; -----------------------------------  

7. No regulamento de organização dos serviços do Município de Albufeira encontram-

se previstos cargos de diretor de departamento municipal (cargo de direção 

intermédia de 1.º grau), chefe de divisão municipal (cargo de direção intermédia de 

2.º grau), e responsáveis de unidade (cargo de direção intermédia de 3.º grau); -------  

8. O montante remuneratório, atualmente, definido para os cargos de direção 

intermédia, são os seguintes: -------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

Cargos Montante Pecuniário 

Cargo direção intermédia de 1.º grau - Diretor 

de Departamento € 2.996,21 

Cargo direção intermédia de 2.º grau - Chefe 

de Divisão € 2.621,68 

Cargo direção intermédia de 3.º grau - 

Responsável de Unidade i € 2.031,43ii 

 



16 de junho de 2020  

1Valor deliberado pela digníssima Assembleia Municipal, por força do n.º 3, do art.º 4.º, 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação em vigor, para os dirigentes 

intermédios de 3.º grau, cuja remuneração deve ser fixada ente a 3.ª e a 6.ª posição 

remuneratória, inclusive, da carreira geral de técnico superior. ----------------------------  
1O montante indicado corresponde ao limite máximo, ou seja, 6.ª posição e 31.º nível 

remuneratório da carreira técnica superior. -------------------------------------------------  

9. Nos termos conjugados do n.º 6, do artigo 14.º-A, da Lei n.º 65/2007, de 12 de 

novembro, na redação em vigor, e do n.º 1, do artigo 24.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto, os cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau, podem auferir 

despesas de representação, desde que aprovadas pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------  

10. O montante das despesas de representação legalmente definido para os cargos de 

direção intermédia de 1.º e 2.º grau, é o seguinte: ---------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

11. O cargo de coordenador municipal de proteção civil não carece de constar do mapa 

de pessoal do município; -------------------------------------------------------------------  

12. Está assegurado o cabimento orçamental. ------------------------------------------------  

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, para o cargo de coordenador municipal de proteção 

civil, o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------  

a) Aprovar, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 14.º-A, da Lei n.º 65/2007, de 

12 de novembro, na redação em vigor, a equiparação, à remuneração do cargo de 

chefe de divisão municipal (cargo de direção intermédia de 2.º grau), no montante 

pecuniário mensal de € 2.621,69; ----------------------------------------------------------  

b) Submeter, para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 6, 

do artigo 14.º-A, da Lei no 65/2007, de 12 de novembro, na redação em vigor, 

conjugado com o artigo 24.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a atribuição de 

despesas de representação, equiparado ao cargo de chefe de divisão municipal, no 

montante pecuniário mensal de € 194,80.” ------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria importante saber que tipo de 

Cargos Montante Pecuniário 

Cargo direção intermédia de 1.º grau - Diretor 

de Departamento € 311,22 

Cargo direção intermédia de 2.º grau - Chefe 

de Divisão € 194,80 

Cargo direção intermédia de 3.º grau - 

Responsável de Unidade  

Não existe lugar à atribuição de despesas de 

representação 
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perfil é que se pretende para este cargo, bem como a pessoa que se pretende 

nomear para o mesmo. Defendeu depois que a questão da remuneração só deveria 

ser vista depois da resposta às duas primeiras questões.  ------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o cargo era provido por 

concurso. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que existem municípios em que esta 

remuneração é equiparada a técnicos de terceiro grau e outros de segundo grau. 

Perguntou depois o porquê da apresentação desta proposta neste momento e 

quando iria ser a feita a nomeação para este cargo. ------------------------------------  

O senhor presidente disse que pretende nomear a senhora doutora Leonor 

Teixeira, técnica que já vem desempenhando estas funções há algum tempo. 

Lembrou ainda que anteriormente este cargo já foi desempenhado pelo senhor 

António Gonçalves, que então tinha o cargo de comandante operacional municipal e 

cuja remuneração também era equiparada à de chefe de divisão. ---------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se foi pedido parecer às outras 

entidades envolvidas no âmbito da proteção civil. ----------------------------------------     

O senhor presidente disse que não foi pedido um parecer formal, mas que 

conversou com o senhor comandante distrital e também com os bombeiros sobre 

esta nomeação. Lembrou ainda que esta matéria é da responsabilidade direta e 

própria do presidente da câmara, embora não tenha deixado de ouvir as pessoas. --  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta audição é importante, uma vez 

que quem ocupa este cargo terá que coordenar diversas entidades, pelo que era 

importante que todas tivessem uma opinião sobre o assunto. Perguntou se no 

passado a remuneração tem sido equiparada com a de chefe de divisão. -------------   

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  

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

= ISENÇÃO DE MENSALIDADES – PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS 

ESPAÇOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente em nove de junho corrente, foi apresentada uma 

proposta do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------  

”Considerando: --------------------------------------------------------------------------------   

1. Que de entre o amplo pacote de medidas de apoio à economia e de mitigação de 

risco de contágio pelo novo SARS-COV 2, a Câmara Municipal de Albufeira, aprovou, 

no passado dia 7 de abril de 2020, a isenção do pagamento das mensalidades dos 
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espaços comerciais localizados nos equipamentos municipais no âmbito dos contratos 

celebrados ou das licenças emitidas, até 30-06-2020; ----------------------------------  

2. Que pese embora se assista à crescente diminuição de número de casos de contágio 

no país e em Albufeira, os efeitos económicos desta pandemia se estenderão muito 

para além do período em que a mesma se considere debelada; --------------------------  

3. Que a inatividade a que os estabelecimentos se viram forçados provocou 

certamente sérios problemas económicos aos agentes económicos e como 

consequência às famílias cuja subsistência deles dependem; ----------------------------  

4. Que o desconfinamento em curso não deixa de impor aos agentes económicos uma 

séria redução da sua atividade, por força da necessária implementação de medidas 

de distanciamento físico dos seus utentes; ----------------------------------------------  

5. Que cabe às Câmaras Municipais fomentar a economia local, de molde a poder 

proteger as suas populações, evitando uma crise social de maiores proporções; -------  

6. Que a generalidade dos operadores económicos se depara com a aludida diminuição 

de rendimentos, não podendo Câmara Municipal de Albufeira proceder a qualquer 

análise casuística; --------------------------------------------------------------------------  

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

 Prorrogar a isenção, até 30/09/2020, ou seja, pelo período de mais três meses, do 

pagamento das mensalidades dos espaços comerciais localizados nos equipamentos 

municipais, no âmbito dos contratos celebrados ou das licenças emitidas.” -------------  

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

= CEDÊNCIA DE HABITAÇÃO – MILITAR DA MARINHA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente em nove de junho corrente, foi apresentada 

uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

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

1) No âmbito da vigilância das praias no concelho de Albufeira, a Autoridade Marítima 

Nacional reforçou o apoio com quatro militares da Marinha, que irão efetuar 

vigilância apeada e motorizada nas diversas praias de Albufeira, colaborando com a 

Policia Marítima e com os diferentes órgãos municipais e locais, que intervêm nestas 

ações; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2) Este reforço de militares deu-se no início desta semana, estando estes já no 

terreno a efetuar vigilância e sensibilização dos banhistas, nomeadamente sobre 

procedimentos a adotar nas praias e acesso às mesmas, no âmbito do COVID-19; -----  

3) Surgiu no entanto a necessidade de alojar um dos militares, de forma a estar mais 

próximo de Albufeira e permitir uma maior rentabilização dos meios envolvidos, uma 
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vez que este militar, faz parte da equipa que realiza vistorias motorizadas nas 

praias; --------------------------------------------------------------------------------------  

4) Existe uma habitação – tipologia T1, pertencente ao Município, situada na Rua Latino 

Coelho, 58ª R/Chão – Rossio, Albufeira; --------------------------------------------------  

5) O Município de Albufeira está permanentemente a acompanhar a evolução da 

infeção pelo novo Coronavírus - COVID-19, tornando-se imprescindível a 

implementação medidas no âmbito da economia, apoio social e familiar, revestindo 

estas especial relevância, integrando-se assim, nas competências dos Municípios, ao 

abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

6) Tendo em conta o estado atual, relativamente à pandemia causada pelo COVID-19, 

torna-se necessário tomar medidas, no sentido de minimizar a adoção de 

comportamentos de risco que favoreçam a propagação do vírus; ------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere ceder temporariamente e de 

forma gratuita, a habitação situada na Rua Latino Coelho, 58ª R/Chão – Rossio, 

tipologia T1, de forma a alojar o Militar da Marinha, até ao dia 15 de setembro de 

2020.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

concordam com esta cedência, bem como com toda a colaboração que a autarquia 

possa demonstrar com outras instituições e organismos para que os seus elementos 

possam permanecer no concelho com as condições necessárias. Perguntou depois 

quantas habitações vazias tem o município neste momento. -----------------------------  

A senhora vice-presidente respondeu que o município tem cerca de quinze 

habitações vazias, todas elas em fase de reparações. Afirmou depois que já pediu 

para se ir lançando o concurso, porque as reparações podem ser feitas enquanto o 

concurso se vai desenvolvendo. Explicou ainda que esta habitação também teve que 

ser reparada com alguma celeridade para reunir as necessárias condições de 

habitabilidade. Referiu seguidamente tratarem-se de habitações adquiridas em 

segunda mão que por vezes necessitam de reparações ao nível da canalização, ou 

ao nível das cozinhas, o que tem estado a ser feito. ------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou há quanto tempo foram os imóveis 

adquiridos. ------------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vice-presidente disse que os imóveis foram adquiridos quase todos 

durante o ano passado, à exceção das casas por cima da Junta de Freguesia de 
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Ferreiras. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta questão requer uma 

intervenção mais rápida, dada a grande necessidade de casa para alojar pessoas 

em condições precárias. Lembrou ainda que neste momento existem pessoas que 

não estão a conseguir pagar as suas rendas, o que é grave. Defendeu 

seguidamente que uma das medidas que pode ser discutida na próxima reunião da 

comissão é a possibilidade do município poder arrendar um aparthotel para 

albergar pessoas que não tenham outra hipótese, o que pode implicar o fim do 

subsídio, dado que a autarquia poderá pagar o arrendamento a outra entidade. 

Referiu ainda que esta medida poderá beneficiar as famílias sem habitação, mas 

também o empresário que provavelmente já não disponibilizará o aparthotel no 

mercado turístico por já estar desadequado às novas realidades de concorrência. 

Defendeu por último que são estas pequenas coisas que fazem grandes coisas. ------   

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

 

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020-2023 – TERCEIRA REVISÃO – 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão do Plano Plurianual de Investimentos e 

Atividades Mais Relevantes para o ano corrente, uma cópia da qual fica arquivada na 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

iriam votar favoravelmente esta revisão, embora não seja o orçamento que estes 

edis gostariam, no entanto, dadas as circunstâncias que se vivem atualmente e a 

necessidade de constante alteração orçamental, concordam com o que se prevê nos 

documentos apresentados. Afirmou depois que concorda com o senhor presidente 

quando diz que é preciso acautelar o saldo orçamental, uma vez que esta 

preocupação deve estar sempre presente, dado que por vezes as situações 

alteram-se abruptamente. Reconheceu seguidamente que as receitas do município 

vão baixar de forma acentuada. Reiterou ainda que este não é o orçamento dos 

vereadores não permanentes e que falta perspetivar algumas linhas de 

investimento importantes e fundamentais para estes edis, desde logo porque 

poderiam gerar emprego e uma economia mais salutar.  ---------------------------------    

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta e remetê-la à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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competências. ---------------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz. ----------------------------------  

= ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 – TERCEIRA REVISÃO – ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA DO ORÇAMENTO – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão – alteração modificativa do orçamento 

do município para o ano dois mil e vinte, que importa redução do orçamento no valor de 

cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro euros, documento do qual fica 

um exemplar arquivado na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta e remetê-la à 

Digníssima Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das 

respetivas competências. --------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS – INFORMAÇÃO = 

Foi apresentada informação relativa à situação económica e financeira do município, 

conforme estabelecido na alínea d) do artigo septuagésimo sétimo da Lei número 

setenta e três, barra, dois mil e treze, de três de setembro, respeitante a trinta de 

junho de dois mil e dezanove e a trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove 

emitida pelo Revisor Oficial de Contas do Município de Albufeira, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes têm 

chamado a atenção para várias situações que constam neste ponto, nomeadamente 

para as seguintes questões: Sociedade Polis, Imortal Desportivo Clube e 

Globalgarve. Perguntou seguidamente que reserva criou o município para fazer face 

a estas situações. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que lhe parece que o município tem cerca 

de cinco milhões de euros reservados para estas questões. Chamou seguidamente a 

atenção para o facto do documento referir que não é possível quantificar que 

outros compromissos podem estar associados a estas parcerias. Disse depois que o 

documento também refere que o saldo contabilístico de uma conta do Millennium 

não bate certo com o extrato bancário, no valor de aproximadamente cinco 

milhões de euros.-----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta discrepância se deve à entrada de dinheiro 

para pagamento da água, uma vez que este processo implica sempre um certo 



16 de junho de 2020  

desfasamento temporal. ---------------------------------------------------------------------     

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o município já tinha implementado o 

novo sistema contabilístico.  ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o novo sistema está em funcionamento desde o dia 

um de janeiro último.  -----------------------------------------------------------------------  

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

Mais foi deliberado remeter a documentação em causa à Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea d) do número dois do artigo septuagésimo sétimo, da Lei número 

setenta e três, barra, dois mil e treze, de três de setembro. ------------------------  

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - MIGUEL ALEXANDRE DOS MÁRTIRES PAIXÃO 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:     

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

a. O n.º 1, do artigo 92.º, do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, “Quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade.”; --------------------------------------------------------------------  

b. Por força do preceituado no n.º 1, do artigo 93.º, do anexo da LTFP, a mobilidade 

reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras 

ou categorias; ------------------------------------------------------------------------------  

c. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou para carreira de grau de complexidade funcional 

igual, superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da 

categoria de que é titular; -----------------------------------------------------------------  

d. Na sequência do procedimento de mobilidade intercarreiras desenvolvido pelo 

Município, o/a candidato/a Miguel Alexandre dos Mártires Paixão, trabalhador do 

Instituto de Socorro Náufragos, foi designado para a carreira técnica superior, na 

situação de mobilidade intercarreiras, com efeitos a 01-05-2019; ---------------------  

e. Nos termos do preceituado no artigo 99.º-A do anexo da LTFP, na redação em vigor, 

a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se definitivamente, 

mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do órgão executivo, 

desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:--------------------------  
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i. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

ii. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

iii. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino; -----------------------------------------------------------------------  

f. No mapa de pessoal de 2020 encontra-se vago, no SMPC, um posto de trabalho na 

carreira de Técnico Superior; -------------------------------------------------------------  

g. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

h. O período de desempenho de funções do/a trabalhador/a na carreira de Técnico 

Superior, na modalidade de mobilidade entre serviços, é superior ao período 

experimental estabelecido para a carreira Técnico Superior;---------------------------  

i. As funções desempenhadas pelo/a trabalhador/a têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências do SMPC; --------------------------------------  

j. O/A trabalhador/a é titular da Licenciatura em Engenharia da Proteção Civil, e 

manifestou o seu acordo com a consolidação da sua mobilidade na carreira Técnico 

Superior; -----------------------------------------------------------------------------------  

k. A decisão referente à consolidação das mobilidades entre serviços, cabe ao órgão 

executivo, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 99.º-A do anexo da LTFP. -------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva de Miguel 

Alexandre dos Martires Paixão, no posto de trabalho vago no SMPC, na carreira de 

Técnico Superior, na Posição 2 Nível 15 da tabela remuneratória única, correspondente 

à remuneração de 1205,08 €, com efeitos a partir do dia seguinte ao da aprovação em 

reunião da Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - SÓNIA ALEXANDRA DIOGO PEREIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:     

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

a) O n.º 1, do artigo 92.º, do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, “Quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade.”; --------------------------------------------------------------------  

b) Por força do preceituado no n.º 1, do artigo 93.º, do anexo da LTFP, a mobilidade 
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reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras 

ou categorias; ------------------------------------------------------------------------------  

c) A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou para carreira de grau de complexidade funcional 

igual, superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da 

categoria de que é titular; -----------------------------------------------------------------  

d) Na sequência do procedimento de mobilidade intercarreiras desenvolvido pelo 

Município, o/a candidato/a Sónia Alexandra Diogo Pereira, trabalhadora do 

Município de Albufeira, foi designada para a carreira técnica superior, na situação 

de mobilidade intercarreiras, com efeitos a 01-08-2019; -------------------------------  

e) Nos termos do preceituado no artigo 99.º-A do anexo da LTFP, na redação em vigor, 

a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se definitivamente, 

mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do órgão executivo, 

desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:--------------------------  

i. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

ii. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

iii. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. ------------------------------------------------------------------------   

f) No mapa de pessoal de 2020 encontra-se vago, na DDESC/DE, um posto de trabalho 

na carreira de Técnico Superior;----------------------------------------------------------  

g) Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

h) O período de desempenho de funções do/a trabalhador/a na carreira de Técnico 

Superior, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao período 

experimental estabelecido para a carreira Técnico Superior; ---------------------------  

i) As funções desempenhadas pelo/a trabalhador/a têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DDESC/DE; --------------------------------  

j) O/A trabalhador/a é titular do Licenciatura em Educação – Minor em Pedagogia 

Social e da Formação, e manifestou o seu acordo com a consolidação da sua 

mobilidade na carreira Técnico Superior; ------------------------------------------------  

k) A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 

99.º-A do anexo da LTFP; -----------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  
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A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva do/a 

trabalhador/a Sónia Alexandra Diogo Pereira, no posto de trabalho vago na DDESC/DE, 

na carreira de Técnico Superior, na Posição 2, Nível 15, da tabela remuneratória única, 

correspondente à remuneração de 1205,08 €, com efeitos a partir do dia seguinte ao 

da aprovação em reunião da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------  

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

= PUBLICIDADE – EDICAIS, LIMITADA – REQUERIMENTO = 

Por Edicais, Limitada foi apresentada um requerimento, com data de vinte e três de 

março último, pelo qual solicita o pagamento de taxas devidas de licença de publicidade 

em prestações. --------------------------------------------------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 

de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do seguinte teor: ---------  

“Em anexo, a resposta ao nosso ofício enviado em 28.05.2020, em que a requerente 

solicita o pagamento da fatura n.º 021/8, emitida no valor de 17.700,00€, em 

06.03.2020, referente às licenças anuais de publicidade, em três prestações no valor 

de 5.900,00/cada, nos meses de julho, setembro e novembro. -----------------------------  

Tendo em conta que a requerente não apresenta a garantia referida no nosso ofício, 

deixa-se o assunto à consideração superior.” ------------------------------------------------  

O requerimento encontrava-se instruído com uma proposta senhor vereador Rogério 

Neto, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------  

“Para reunião de Câmara, para autorizar o pagamento em 3 prestações e tendo em 

consideração a situação de pandemia, não ser exigida a garantia idónea.” -----------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que esta questão está a ser analisada pela 

câmara municipal porque ele não tem competência para aprovar a não necessidade 

de entrega da garantia bancária, uma vez que esta condição consta do 

Regulamento de Taxas. Explicou ainda que esta empresa já teve em tempos dívidas 

ao município e foi sempre cumpridora, pelo que a câmara municipal deve deferir o 

pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o valor em dívida era referente 

ao período da pandemia. Questionou também se a empresa não recebeu os valores 

devidos pelos seus clientes. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que a empresa alega que não recebeu os 

valores que lhe eram devidos. Explicou depois que o município fatura de fevereiro 

a abril as taxas do ano inteiro, ou seja, antecipa estas receitas. Referiu 

seguidamente que, apesar de ter havido aqui um diferimento, a empresa tem que 
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pagar até ao final de julho, permitindo depois o regulamento o pagamento em 

prestações. Explicou ainda que a dívida é superior a mil e quinhentos euros, pelo 

que o regulamento exige uma garantia idónea, estando agora a empresa a pedir 

para não entregar esta garantia, dado que se trata de uma garantia bancária com 

custos associados. ----------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu os esclarecimentos prestados. ------  

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

serviços e da proposta senhor vereador Rogério Neto autorizar o pagamento em 

três prestações e tendo em consideração a situação de pandemia não exigir a 

garantia idónea. ------------------------------------------------------------------------------  

= OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

REFERENTES A QUALQUER TIPO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente em nove de junho corrente, foi apresentada uma 

proposta do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------  

”Considerando:---------------------------------------------------------------------------------   

1. Que de entre o amplo pacote de medidas de apoio à economia e de mitigação de 

risco de contágio pelo novo SARS-COV 2, a Câmara Municipal de Albufeira, aprovou, 

no passado dia 5 de maio de 2020 a isenção do pagamento das taxas de ocupação de 

espaço público, até 30-06-2020; ----------------------------------------------------------  

2. Que pese embora se assista à crescente diminuição de número de casos de contágio 

no país e em Albufeira, os efeitos económicos desta pandemia se estenderão muito 

para além do período em que a mesma se considere debelada; --------------------------  

3. Que a inatividade a que os estabelecimentos se viram forçados provocou 

certamente sérios problemas económicos aos agentes económicos e como 

consequência às famílias cuja subsistência deles dependem; ----------------------------  

4. Que o desconfinamento em curso não deixa de impor aos agentes económicos uma 

séria redução da sua atividade, por força da necessária implementação de medidas 

de distanciamento físico dos seus utentes; ----------------------------------------------  

5. Que cabe às Câmaras Municipais fomentar a economia local, de molde a poder 

proteger as suas populações, evitando uma crise social de maiores proporções; -------  

6. Que a generalidade dos operadores económicos se depara com a aludida diminuição 

de rendimentos, não podendo Câmara Municipal de Albufeira proceder a qualquer 

análise casuística; --------------------------------------------------------------------------  

7. Que nos termos do disposto na al, e), do n.º 4, do art.º 5.º, do Regulamento de Taxas 
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e Outras Receitas do Município de Albufeira, poderão ser isentadas do pagamento 

de taxas as entidade ou indivíduos, quando estejam em causa situações de 

calamidade pública; ------------------------------------------------------------------------  

8. Que pese embora a expressão "situação de calamidade pública" constante do 

Regulamento não corresponder exatamente a "declaração de estado de calamidade", 

o certo é que o país se encontra precisamente nesse estado; ---------------------------   

9. Que nos termos do disposto no n.º 5, do art.º 5, do aludido Regulamento Municipal, 

as isenções previstas no n.º 4, são concedidas por deliberação da Câmara Municipal. 

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

A isenção do pagamento de taxas referentes a qualquer tipo de ocupação de espaço 

público, com efeitos a partir de 1 de julho de 2020 e até 31 de março de 2021.” ---------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou como ficava a deliberação. ----------  

O senhor presidente disse que fica o texto normal nestas situações, 

acrescentando-se: “Mais se delibera isentar o pagamento da taxa de apreciação.”  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de uma medida correta 

que já tinha sido falada pelos vereadores não permanentes. Saudou depois o apoio 

à economia local e ao pequeno comerciante. Perguntou seguidamente se as coisas 

se vão manter como estavam em termos de ocupação da via pública, ou se poderá 

existir um alargamento para permitir um maior afastamento entre as pessoas. ------     

O senhor presidente disse que o afastamento terá que ser visto caso a caso, até 

porque nem sempre é possível. Explicou depois que se o comerciante pedir e essa 

maior ocupação for possível fisicamente, então o pedido será autorizado. Referiu 

ainda que o espaço não será aumentado se o comerciante não fizer qualquer pedido 

nesse sentido. Disse seguidamente que também se pode dar o caso do comerciante 

fazer o pedido, mas não haver hipótese de aumentar o espaço, situação que tem 

que ser vista caso a caso. ------------------------------------------------------------------    

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

Mais foi deliberado isentar também o pagamento das taxas de apreciação. ----------  

= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 

informação do seguinte teor:-----------------------------------------------------------------  

“Através das distribuições SGDCMA/2020/32284, SGDCMA/2020/23888, 

SGDCMA/2020/12267, SGDCMA/2020/20173, SGDCMA/2020/24065, 
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SGDCMA/2020/34379 e SGDCMA/2020/34039, foi solicitado proceder à restituição 

dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo que a situação se 

encontra devidamente informada e o valor a restituir. --------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 

Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. --------------  

 

 

= CANDIDATURAS – “PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

 ESCADARIA E ARRIBA DA PRAIA DO PENECO”  

– PROPOSTA = 

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

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

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 

Nome NIF VALOR A 

RESTITUIR 

MOTIVO 

Maria Antonieta Coelho 115343679 € 36,79 Transferência efetuada para pagamento 

da fatura de fornecimento de água, a 

mesma já se encontrava paga. 

receita diversa n.º 45/2129 

(SGDCMA/2020/32284) 

Maria Antónia Pães Cacoila 

Carapinha 

127256512 € 568,26 Pagamento de renda em duplicado 

Guia de Recebimento n.º 2171 

(SGDCMA/2020/23888) 

Fernando Rodrigues Guia 151031282 € 50,00 Pagamento OVP do mês de novembro 

2019. Fatura n.º 010/3470/2019. 

(SGDCMA/2020/12267) 

Cabana Fresca - Exploração 

Turística e Hoteleira, Lda. 

507245601 € 2.503,12 Pagamento de OVP através do balcão da 

AMA. faturas 005/1474 e 005/1470. 

(SGDCMA/2020/20173) 

Latino Mar Turismo Lda. 501476830 € 59,78 Pagamento de OVP através do balcão da 

AMA. Fatura 018/46/2020 

(SGDCMA/2020/24065) 

Anzhelika Ichshen 246160179 € 130,27 Pagamento indevido para a conta do 

Município (pagamento Fatura 

Eletricidade). Guia n.º 45/2197 

(SGDCMA/2020/34379) 

Maria Fernanda Matias 

Viegas dos Santos 

197535275 € 2,89 Vale postal com valor em excesso. 

Guia de recebimento 45/2186/2020 

(SGDCMA/2020/34039) 
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O anúncio de abertura de período de apresentação de candidaturas n.º 1/2020/GAL 

Pesca do Barlavento do Algarve, visa a submissão de candidaturas no âmbito de 

Inovação em espaço marítimo; Preservação, conservação e valorização dos elementos 

patrimoniais e dos recursos naturais e paisagísticos; Reforço da competitividade da 

pesca; Reforço da competitividade do turismo; Promoção de produtos locais de 

qualidade; Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no 

âmbito do mar; Promoção de planos de mar; Qualificação escolar e profissional 

relacionada com o meio aquático, até ao dia 30 de junho de 2020. -------------------------  

Pretende-se, assim, promover o desenvolvimento local e a diversificação das economias 

das zonas pesqueiras e costeiras através do empreendedorismo, da promoção do 

emprego sustentável e com qualidade, da promoção da inovação social e criação de 

respostas e problemas de pobreza e exclusão social. ---------------------------------------  

A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Pesca do 

Barlavento do Algarve, sendo que no caso do concelho de Albufeira, incide sobre a 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ----------------------------------------------------  

Desta forma o Município de Albufeira pretende submeter a candidatura de 

“Preservação e Conservação de Escadaria e Arriba da Praia do Peneco”, que visa a 

melhoria da acessibilidade existente na escadaria de acesso à praia; a estabilização das 

arribas confinantes; a reabilitação da escadaria existente; a melhoria da iluminação 

pública existente; a execução de um passadiço pela praia, entre o elevador e a 

escadaria; assim como a execução de equipamentos de apoio, como lava pés e chuveiros. 

A empreitada tem uma duração de cerca de 180 dias (6 meses), prevendo-se o seu 

início em 02/11/2020 e a sua conclusão em 30/04/2021. -----------------------------------  

A candidatura prevê um investimento de 1.062.549,29€ (com IVA incluído), prevendo-

se uma comparticipação FEAMP de 500.000€.-----------------------------------------------  

De acordo com a alínea t) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

na sua atual redação, compete à Câmara Municipal assegurar, incluindo a possibilidade 

de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, 

recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 

município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal. -----------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: -----------------------  

 Autorizar a formalização da candidatura “Preservação e Conservação de Escadaria e 

Arriba da Praia do Peneco” Programa Operacional MAR 2020; --------------------------  

 O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------  

Esta proposta encontrava-se instruída com uma informação com origem na Divisão 
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Financeira, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  

“A presente despesa deverá ser afeta ao projº PPI 2020/2019/112, com a dotação de 

262.100,00€ no ano 2020 e de 1.060.000,00€ no ano 2021, em anexo a respetiva 

listagem.” --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se deslocou ao local com o senhor 

vereador Victor Ferraz para ver as dificuldades que existem. Lembrou depois que 

também já foi mencionado numa reunião anterior da câmara municipal que a 

situação já se apresenta difícil hoje naquela zona. Defendeu seguidamente que a 

intervenção prevista fica aquém das necessidades, uma vez que a arriba apresenta 

algumas fissuras, os elementos decorativos não são os melhores e têm grafiti, e o 

acesso à praia requer também alguma requalificação. Disse depois que o elevador 

do Peneco cria um impacto negativo na zona, mas há materiais e soluções que 

podem ser utilizados no betão, inclusivamente a imitar o Peneco, que infelizmente 

não está em bom estado e corre o risco de cair em breve, não havendo nada a 

fazer. Reiterou seguidamente que há coisas que ficam por fazer. Referiu ainda 

que a arriba onde esta intervenção vai ser feita tem uma canalização à vista por 

baixo do Hotel Rocamar, não havendo depois mais intervenção, embora essa parte 

da arriba até à Ruína apresente riscos. Disse seguidamente que na zona da 

Bateria, perto de onde vai ser feita uma obra municipal, têm havido derrocadas 

de pedras, tendo caído algumas para o areal e outras ficado presas na rede. 

Reconheceu depois que esta não é uma responsabilidade direta do município, uma 

vez que se trata de uma competência APA, mas se algum problema ali ocorrer 

será mais um problema com que o município terá que lidar, razão pela qual a 

autarquia deve chamar a atenção para o que ali se passa, na defesa do património 

de Albufeira que tanto contribui para o número de turistas que a cidade todos os 

anos recebe. Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes iriam 

votar favoravelmente esta proposta, mas são da opinião que a APA devia ser 

alertada para esta situação, até porque pode não ter a noção do que ali se passa. 

Reiterou ainda que a dimensão dos estragos junto à Ruína é significativa e as 

obras nas antigas oficinas do município não estão assim tão distantes desse local. 

Explicou também que esta zona é fundamental para os vereadores não 

permanentes, dado tratar-se do ex-libris da cidade. -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a intervenção vai no bom sentido, mas 

podia ser feita uma intervenção no elevador do Peneco, podendo ser utilizado um 

acabamento que imitasse a cor da arriba na sua zona lateral por forma a 
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disfarçar o aspeto visual demasiado moderno do mesmo. Afirmou depois que a obra 

que o município vai fazer vai colocar mais pressão sobre a falésia, numa zona que 

já apresentava algumas fissuras há cerca de um ano, pelo que seria importante 

fazer uma vistoria ao local para determinar a perigosidade existente, 

especialmente agora que se vai iniciar a obra, o que implica sempre a realização 

de algumas perfurações na zona. -----------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que quando se avançou com a 

candidatura para a requalificação das antigas oficinas do município, foi feito um 

estudo sobre a sustentabilidade daquela arriba. Explicou depois que 

posteriormente, há cerca de um ano, foi feita uma reunião com todos os 

intervenientes, incluindo a APA, para ver se o estudo ainda se encontrava válido, 

tendo sido considerado por unanimidade que não havia necessidade de fazer mais 

nada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se tinha chegado à conclusão 

que estava tudo bem e que a arriba estava consolidada. --------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que os técnicos concluíram que a 

arriba estava em boas condições na zona em que a obra vai ser realizada. ----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se tratam de coisas de alta 

responsabilidade, uma vez que as pessoas querem estar protegidas se acontecer ali 

alguma situação, o que é perfeitamente normal. -----------------------------------------  

O senhor presidente lembrou que o que está em causa é a aprovação de uma 

candidatura cuja área de intervenção não está sequer próxima da arriba que os 

senhores vereadores não permanentes têm estado a referir. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 

estavam a alertar para o estado de toda a arriba. --------------------------------------  

O senhor presidente disse que a o alerta ficou registado. ------------------------------  

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

= CANDIDATURAS – APRESENTAÇÃO DO PROJETO “NUTRIMEXE” 

 NO ÂMBITO DO PRÉMIO EU HEALTH AWARD 2020 

 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento 

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 que seja dado conhecimento à Digníssima 
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Câmara Municipal, da apresentação do projeto “Nutrimexe” no âmbito do prémio EU 

Health Award 2020.” -------------------------------------------------------------------------  

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – SEGUNDAS CANDIDATURAS 

 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------  

a) Autorizar a atribuição de subsídio de arrendamento aos cinco candidatos contantes 

do quadro anexo; ---------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento desde o mês de início da atribuição constante no quadro 

anexo até ao mês de julho de 2020, inclusive, sendo que relativamente a este último 

o pagamento deverá 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 – ATRIBUIÇÃO – RIANNE MOURA ROQUE  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à candidata Rianne Moura Roque, com efeito a partir do início de junho 

de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento do subsídio de arrendamento eferentes aos meses de junho 

e julho de 2020, devendo este último pagamento ser realizado 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 – GERCIELLEN SOARES DE 

GUSMÃO VIEIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 
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uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte 

cinco euros), à candidata Gerciellen Soares de Gusmão Vieira com efeito a partir do 

início de junho de 2020; -------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento do subsídio de arrendamento referente aos meses de junho 

e julho de 2020, devendo o pagamento deste último ser realizado 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. ----------------------  

= TRANSPORTES ESCOLARES – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

 PARA O ANO LETIVO 2020/2021  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

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

“Decorrente das competências que estão conferidas por lei aos municípios, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Nos termos do disposto na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, incumbe à Câmara Municipal “assegurar, organizar e gerir os 

transportes escolares”; -------------------------------------------------------------------  

2. O artigo 36.º do Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, estabelece que a 

organização e controlo do funcionamento dos transportes escolares são da 

competência das câmaras municipais da área de residência dos alunos; ----------------  

3. De acordo com os pressupostos estabelecidos pelo n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-

Lei 21/2019, de 30 de janeiro, a elaboração de um plano para os transportes 

escolares deve basear-se na atribuição de transporte escolar gratuito desde a 

educação pré-escolar até ao secundário, quando os alunos residam a mais de 3Km 

dos estabelecimentos de ensino (situação que anteriormente não estava prevista na 

lei para o ensino secundário), bem como para os alunos com dificuldades de 

locomoção que beneficiam de medidas ao abrigo da educação inclusiva, 

independentemente da distância da sua residência ao estabelecimento de ensino; ----  

4. Conforme previsto pelo n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 21/2019, de 30 de 

janeiro, o plano de transportes escolares deve ser aprovado até ao dia 1 de agosto 
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de cada ano; --------------------------------------------------------------------------------  

5. No plano de transportes escolares consta os itinerários dos meios de transporte 

coletivo de passageiros; a designação toponímica, das vias de comunicação a 

percorrer; a distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino, devidamente 

assinalados e representada em planta a escala adequada; a projeção quantificada da 

procura por locais de origem; os meios de transporte a utilizar e os circuitos 

especiais existentes. ----------------------------------------------------------------------  

Assim sendo, o Município de Albufeira, tem o dever de pugnar por uma política 

educativa que visa garantir o exercício efetivo do direito ao Ensino e à igualdade de 

oportunidades em facultar o acesso à educação a todas as crianças e jovens, 

independentemente das condições socioeconómicas das famílias, pretende contribuir 

para que essa seja uma realidade. ------------------------------------------------------------   

Prevendo-se portanto, a gratuidade do transporte escolar também para os alunos do 

ensino secundário que residem no concelho, mas que frequentam estabelecimentos de 

ensino fora deste por inexistência de curso ou área de estudo na área de residência, 

desde que devidamente comprovado. ---------------------------------------------------------  

Tem sido propósito deste Município ir além das suas responsabilidades e obrigações 

legais, em matéria de transportes escolares, nomeadamente, concedendo a atribuição 

daquele transporte não apenas nas situações estritamente previstas na lei, alunos 

residentes a mais de 3 Km dos estabelecimentos de educação e de ensino, mas também 

noutras situações que requeiram, como seja, em casos de perigosidade do percurso no 

acesso ao estabelecimento de ensino, agregados familiares sem rede de apoio, assim 

como em situações de agregados cujos encarregados de educação apresentem horários 

de trabalho incompatíveis com os tempos letivos e não seja possível prestar esse apoio 

imediato. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------------  

 Aprovar o plano de transportes escolares para o ano letivo 2020/2021, conforme 

documentos apresentados em anexo. -----------------------------------------------------  

 Solicitar, para evolução do processo, a necessária autorização prévia por parte da 

Digníssima Assembleia Municipal nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, quanto à assunção de compromissos 

plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Estando assim, prevista a seguinte repartição de valores: ------------------------------   

Estimativa dos valores a comparticipar: -----------------------------------------------------   



  

 

 

 __________________________ 
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 Estimativa dos valores da receita rececionados -----------------------------------------  

 

 

 

 

 

 Estimativa dos valores da receita não rececionados -------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

A proposta fazia-se acompanhar do Plano de Transportes Escolares nela referido, 

documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes não 

iriam votar este ponto, porque o plano de transportes escolares apresentado 

enferma do problema de não ter o parecer obrigatório do Conselho Municipal de 

Educação, parecer que não é vinculativo, mas que é obrigatório. Lembrou depois 

que esta é uma questão que já se coloca desde o início do mandato.  -----------------  

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

Não estavam presentes os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz e 

a senhora vereadora Sara Serra que a seguir à votação regressaram à sala. --------  

= PROJETO “HÁ_VERÃO” – NORMAS DE FUNCIONAMENTO – PROPOSTA = 

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

Empresas 

2020 

(setembro a dezembro) 

2021 

(janeiro a junho) 

Pré-escolar  

ao ensino 

secundário 

Ensino 

secundário * 

Pré-escolar  

ao ensino 

secundário 

Ensino 

secundário * 

Eva Transportes SA 70.000,00€ 26.000,00€ 190.000,00€ 70.000,00€ 

Frota Azul, Lda. 7.000,00€ 5.100,00€ 20.000,00€ 1 15.000,00€ 

Comboios de Portugal, 

E.P.E. 

400,00€ 400,00€ 800,00€ 800,00€ 

Giro 40.000,00€ 7.000,00€ 100.000,00€ 20.000,00€ 

Total 117.400,00€ 38.500,00€ 310.800,00€ 105.800,00€ 

* Valor já englobado na coluna ao lado 

 

 

 

  2020 

(setembro a dezembro) 

2021 

(janeiro a junho) 

Emissão de 2ª via dos cartões 

escolares (Pré-escolar ao ensino secundário) 
300,00€ 500,00€ 

Total 300,00€ 500,00€ 

 

Empresas 
2020 

(setembro a dezembro) 

2021 

(janeiro a junho) 

Eva Transportes SA e Frota Azul, Lda. 

Comboios de Portugal, E.P.E., Giro 

(ensino secundário – emissão de cartão e 

pagamento de mensalidade) 

12.200,00€ 24.500,00€ 

Total 12.200,00€ 24.500,00€ 
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“Na sequência da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus – Covid-19, 

torna-se necessário adotar medidas excepcionais e temporárias para a realização de 

atividades de tempos livres destinadas a crianças do 1.º ciclo do ensino básico da rede 

pública do concelho durante o período das férias de verão (julho e agosto) de 2020. -----   

O Projeto “Há_Verão” visa dar resposta, de uma forma gratuita, aos encarregados de 

educação que se encontrem obrigatoriamente a trabalhar neste período de verão e é 

uma oportunidade para as crianças socializarem e vivenciarem experiências diferentes 

das vividas nos últimos tempos de isolamento social, sempre com a prioridade máxima 

de assegurar o seu bem-estar e de prevenir a doença e conter a pandemia. ---------------  

O Projeto irá decorrer entre o dia 29 de junho e o dia 28 de agosto de 2020 e é 

composto por 3 períodos de 3 semanas, de acordo com as seguintes datas: 1.º período – 

29 de junho a 17 de julho, 2.º período – 20 de julho a 7 de agosto e 3.º período – 10 a 

28 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------   

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

1. 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 apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------  

2. Que a situação se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------------  

3. Que não estão reunidas condições para levar a cabo o Projeto “Educação no Verão”, 

tendo em conta a situação pandémica atual; ----------------------------------------------  

4. Que este projeto é de carácter excepcional e transitório e será realizado apenas no 

ano de 2020; -------------------------------------------------------------------------------  

5. Que foram elaboradas as respetivas normas de funcionamento tendo em conta as 

orientações emanadas pela DGS em matéria de funcionamento dos estabelecimentos 

de ensino pré-escolar, uma vez à data não são conhecidas as orientações para a 

realização de atividades de tempos livres; -----------------------------------------------  

6. Que o presente projeto será adaptado, em caso de necessidade, logo que sejam 

conhecidas as orientações da DGS para o desenvolvimento deste tipo de atividades, 

podendo o mesmo vir a ser cancelado caso não se verifiquem condições para a 

concretização do mesmo; ------------------------------------------------------------------  

7. No entanto, e mesmo antes de serem conhecidas as orientações, é necessário 

iniciar-se a organização da logística inerente ao desenvolvimento do projeto, como é 

o caso da realização das inscrições e contratações de técnicos, sob pena de não 

haver tempo útil para estas serem realizadas. -------------------------------------------  

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



  

 

 

 __________________________ 
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar as normas de funcionamento do 

Projeto “Há-Verão”, assim como a gratuitidade da inscrição.” ------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar das normas de funcionamento nela referidas, 

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

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

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

 

= PROCESSO 846/09.4BELLE-A – PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

= INDEMNIZAÇÕES – MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES RODRIGUES  

- PROCESSO DE SINISTRO N.º 29/2019 – REQUERIMENTO = 

Por Maria da Conceição Neves Rodrigues, foi apresentado um requerimento datado de 

doze de novembro de dois mil e dezanove, pela qual solicita o reembolso das faturas da 

farmácia, na sequência dos danos sofridos como resultado de uma queda em frente à 

sua garagem, na Rua cinco de outubro, em Albufeira, no dia onze de novembro também 

último. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso, que se dá por integralmente transcrito e da qual fica uma 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Nestes termos, entende-se que deve a Câmara Municipal de Albufeira deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e consequentemente, indemnizar a 

Requerente contudo, não no montante peticionado (51,60€) mas, somente, no valor de 

27,50€ pois, dos quatro produtos apresentados na fatura da farmácia junta pela 

Requerente, apenas três deverão ser considerados no apuramento do montante da 

indemnização título de danos patrimoniais, na medida em que, um dos produtos 

constantes da referida fatura diz respeito ao tratamento de canídeos, não tendo 

qualquer tipo de relação com o tratamento da lesão da Requerente. -----------------------  

Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V.Exa..--------------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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Dessa deliberação de intenção, deve a Requerente ser notificada para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto pelo artigo 121.º e 

seguintes do código do procedimento Administrativo.”--------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------  

 

= PROTOCOLOS – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ADUANEIRA - SISTEMA 

NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS  

- 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 corrente do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  

 Que em reunião de câmara datada de 29 de Outubro de 2019 foi deliberado aprovar 

a assinatura do referido protocolo; -------------------------------------------------------   

 Que no seguimento da nossa comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira a dar 

conhecimento da deliberação de câmara supra mencionada, veio a ATA, através de 

comunicação datada de 15 de Maio de 2020, informar que tendo em conta a 

existência de novos dados, o referido protocolo foi alterado na sua redação; ---------  

 Que o solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 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 entre a Autoridade Tributária e 

Aduaneira e o Município de Albufeira no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios, tendo em conta a sua redação em anexo. -------------------  

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

para a próxima reunião de câmara.” -------------------------------------------------------  

Este despacho fazia-se acompanhar do protocolo de cooperação nele referido, 

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

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

E – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 



  

 

 

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

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS EM 

CALÇADA/PAVÊ NO CONCELHO DE ALBUFEIRA  

– 2017/2018 – CONTA FINAL = 

Relacionada com esta empreitada e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas foi apresentada a respetiva conta final, que se dá por 

integralmente transcrita, ficando uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião, constatando-se que o valor final da mesma foi de 

duzentos e dez mil e quinhentos euros, acrescido do IVA. ----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a conta final da obra. -----------------------  

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

fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na 

alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentando 

da sala, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 

DO AMENDOAL – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   

“A presente empreitada foi adjudicada à empresa CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, 

S.A. no dia 24 de janeiro de 2017 por deliberação de Câmara, pelo valor de 236.959,05 

€ mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------------  

Com base no disposto na cláusula 45.ª do caderno de encargos, foi elaborado por esta 

Edilidade, o cálculo de revisão de preços definitiva no valor de 2.900,16 € mais IVA a 

favor do Empreiteiro, o qual se junta em anexo. ---------------------------------------------  

Tendo sido enviado o cálculo para o empreiteiro para a respetiva aprovação, o mesmo 

não se pronunciou no prazo concedido de 5 dias. --------------------------------------------  

Face ao exposto solicita-se o cabimento de 2.900,16 € mais IVA e submete-se à 

aprovação da Exma. Camara, o pagamento de 2.900,16 € mais IVA, relativos à revisão 

de preços da empreitada supracitada.” ------------------------------------------------------  

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

informação e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços 

definitiva no valor de dois mil, novecentos euros e dezasseis cêntimos, acrescido 

de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo pagamento. ------------------  

F – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS 

TIPIFICADOS – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   

“A presente empreitada foi adjudicada à empresa TECNOVIA - SOCIEDADE DE 

EMPREITADAS, S.A. no dia 24 janeiro de 2017 por deliberação de Câmara, pelo valor 

de 618.534,47 € mais IVA. -------------------------------------------------------------------  

Com base no disposto na cláusula 45.ª do caderno de encargos, foi elaborado por esta 

Edilidade, o cálculo de revisão de preços definitiva no valor de 28.011,61 € mais IVA a 

favor do Empreiteiro, o qual se junta em anexo. ---------------------------------------------  

Tendo sido enviado o cálculo para o empreiteiro para a respetiva aprovação, o mesmo 

não se pronunciou no prazo concedido de 5 dias. --------------------------------------------  

Face ao exposto solicita-se o cabimento de 28.011,61 € mais IVA e submete-se à 

aprovação da Exma. Câmara, o pagamento de 28.011,61 € mais IVA, relativos à revisão 

de preços da empreitada supracitada.” ------------------------------------------------------  

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

informação e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços 

definitiva no valor de vinte e oito mil, onze euros e sessenta e um cêntimos, 

acrescido de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo pagamento. -------  

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NO CERRO GRANDE – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA 

 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------  

“A presente empreitada foi adjudicada à empresa Algarbetume-Materiais para 

Construção Lda. no dia 18 de outubro de 2016 por deliberação de Câmara pelo valor de 

331.742,60 € mais IVA. -----------------------------------------------------------------------  

Com base no disposto na cláusula 45.ª do caderno de encargos, foi elaborado por esta 

Edilidade, o cálculo de revisão de preços definitiva no valor de 25.925,78 € mais IVA a 

favor do Empreiteiro, o qual se junta em anexo. ---------------------------------------------  

Tendo sido enviado o cálculo para o empreiteiro para a respetiva aprovação, o mesmo 

não se pronunciou no prazo concedido de 5 dias. --------------------------------------------  

Face ao exposto solicita-se o cabimento de 25.925,78 € mais IVA e submete-se à 
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aprovação da Exma. Câmara, o pagamento de 25.925,78 € mais IVA, relativos à revisão 

de preços da empreitada supracitada.” ------------------------------------------------------  

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

informação e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços 

definitiva no valor de vinte e cinco mil, novecentos e vinte e cinco euros e setenta 

e oito cêntimos, acrescido de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo 

pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO EM ASSUMADAS, FREGUESIA  

DA GUIA – PROPOSTA = 

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

“Averiguação de natureza de caminho – Assumadas - Guia – SGDCMA/2018/85585. -----  

Foi solicitado pela DPGU “Informação se o acesso assinalado a verde se trata de 

arruamento público, tendo em conta os elementos entregues”. -----------------------------  

Após análise da planta apresentada pelo requerente (folha n.º 18 do requerimento n.º 

27309, de 29/05/2018, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de 

bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. ----------  

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

1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 9 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4) Na informação do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal consta o seguinte: ----------  

Pelo exposto, embora não registado no acervo do património do Município, pelas plantas 

juntas à ficha esquemática, não resulta claro que o "caminho 1" - sobre o qual incide a 

presente consulta (conforme expressamente destacado logo no início da informação da 

DAVEGF, de 14.12.2018 - cfr. anexo à etapa 9) não tem efectivamente saída, como 

consta de fls. 5 da mesma peça. Com efeito, quer a planta cadastral quer as ortofotos 

de fls. 2 e 3 parecem indicar que aquele caminho se desenvolve continuamente entre a 

Estrada das Assumadas, ou mesmo a A22, na extremidade SW, e o IC1, na extremidade 

NE. Certo é que, pela descrição física do caminho, verificada no local, desenvolvendo-se 
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este pelos limites dos prédios confiantes, encontrando-se pavimentado (em tout-

venant, ao longo de toda a sua extensão), sinalizada na cartografia, com as suas actuais 

características, há cerca de meio-século pelo menos, e dispondo de infraestururas 

básicas (água e iluminação públicas), nos faz propender para que seja considerado como 

caminho público. Por não possuírem este conjunto de atributos objectivos, já os troços 

do denominado "caminho 2" indicam tratar-se de caminhos privados. É, com os dados 

disponíveis, quanto cumpre informar. --------------------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o “caminho 1” nos termos do parecer jurídico emitido detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública. -----------------------  

E que o “caminho 2” nos termos do parecer jurídico emitido não detém características 

para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------------------------  

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

= CAMINHOS – CAMINHO EM LAGOAS, FREGUESIA DE FERREIRAS  

– PROPOSTA = 

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

“Averiguação de natureza de caminho – Lagoas - Ferreiras – SGDCMA/2019/58606. ----  

Foi solicitado pela DPGU “Informação se o arruamento assinalado em planta é público 

ou privado”. ------------------------------------------------------------------------------------  

Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa não consta da 

lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. -  

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

1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 11 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

Para que um caminho possa ser considerado Publico, e não possuindo o mesmo nem 

estando inserido em Cadastro essa classificação, deve de acordo com o que tem sido 

defendido pela Jurisprudência possuir as seguintes características: para que um 

caminho possa ser considerado público o já referido Acórdão do Supremo Tribunal de 
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Justiça de 14 de Fevereiro de 2012 entende que se devem verificar dois requisitos 

para que se possa dar como provada essa dominialidade pública: o uso directo e 

imediato pelo público e a imemoralidade daquele uso. Tem entendido ainda como 

necessário que se verifique uma afetação do caminho à utilidade pública, o que deverá 

consistir no facto do uso do caminho visar a satisfação de interesses coletivos de certo 

grau ou relevância. Pela redação do Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 7 de 

Outubro de 2014, para que um caminho de uso imemorial se possa considerar integrado 

no domínio público, necessário se torna a sua afetação a utilidade pública, ou seja, que a 

sua utilização tenha por objeto a satisfação de interesses coletivos de certo grau e 

relevância, e não um uso circunscrito e subordinado a interesses de carácter 

meramente privatístico. Da ficha esquemática resulta claro que o caminho em apreço 

serve tão só 3 propriedades e o seu uso limita-se essencialmente a quem acede às 

mesmas. Em face do exposto o caminho em apreço não detém caraterísticas públicas, 

salvo se em sede de registo predial se vier a provar essa qualidade pelas confrontações 

registadas, mas que à presente apreciação não é possível aceder por inexistência de 

documentação suporte, ao que acresce que na etapa 6 refere-se que a artéria se 

encontra no interior de um prédio. -----------------------------------------------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho nos termos do parecer jurídico emitido não detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública.” ----------------------  

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

= NORMAS DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO COBERTO DE OLHOS DE ÁGUA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em três de junho corrente do seguinte 

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

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

1. Foi adquirido pelo Município de Albufeira, por escritura datada de 27/12/2019, o 

parque de estacionamento composto por 4 pisos, com um total de 305 lugares de 

estacionamento, sito na Rua da Ladeira, em Olhos de Água; -----------------------------  

2. Conforme disposto Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril, os parques de 

estacionamento abertos ao público carecem de regulamento, sendo no mesmo 

definidas as respetivas condições de utilização e tarifários a aplicar; -----------------  
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3. Até a publicação e consequente entrada em vigor do regulamento referido no ponto 

anterior decorrerá um período de tempo significativo, tendo em conta todos os 

procedimentos e prazos legais associados, tempo esse que não se coaduna com a 

necessidade de abertura ao público do parque com a maior brevidade possível, tendo 

em conta: -----------------------------------------------------------------------------------  

- a atual situação de pandemia provocada pela COVID-19, devido à qual a maioria dos 

estabelecimentos comerciais se viram obrigados a encerrar; ---------------------------  

- que os estabelecimentos comerciais da zona vão gradualmente reiniciar a sua 

atividade necessitando de lugares de estacionamento disponíveis; ----------------------  

- a proximidade da praia, sendo que os seus utilizadores também carecem de lugares 

de estacionamento disponíveis. ------------------------------------------------------------  

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

1. Aprovar as Normas de Utilização e Funcionamento do Parque de Estacionamento 

Coberto de Olhos de Água em anexo; -----------------------------------------------------  

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

(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 

reunião de câmara seguinte.” --------------------------------------------------------------  

Este processo fazia-se acompanhar das Normas de Utilização e Funcionamento do 

Parque de Estacionamento Coberto de Olhos De Água, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o parque vai ser pago. ----------------  

O senhor presidente respondeu que por enquanto não. -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou até quando o parque seria gratuito. ----  

O senhor presidente respondeu que o parque será gratuito até entrar em 

funcionamento o regulamento e serem feitas todas as reparações que fazem falta. 

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

= ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – TROÇO SUL DA RUA DA LADEIRA, FREGUESIA 

DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

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

“Sugere-se a alteração de trânsito do troço Sul da Rua da Ladeira, que se processa 

atualmente no sentido norte/sul, de modo a permitir o acesso à entrada do parque de 

estacionamento coberto de Olhos de Água pelo piso -4, através da Rua 25 de Abril, 

passando a processar-se no sentido ascendente (sul-norte).--------------------------------  

Para tal, será colocada a respetiva sinalização vertical de acordo com a informação e 
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plantas em anexo. -----------------------------------------------------------------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a alteração 

do sentido de trânsito do troço sul da Rua da Ladeira.” -------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o trânsito passaria a ser feito 

no sentido ascendente. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o trânsito já não é feito neste 

sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que o trânsito de momento é feito no sentido 

ascendente, mas antes era feito no outro sentido. --------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o acesso à Praia do Olhos de 

Água continua a ter duas vias, como tem atualmente. -----------------------------------  

O senhor presidente respondeu que se trata de uma situação passageira e 

provisória, uma vez que de momento só estão abertos os dois pisos de cima do 

parque e a entrada tem que ser feita pela rua da Ladeira, evitando assim que as 

pessoas tenham que dar a volta aos Olhos de Água. Explicou seguidamente que 

depois tudo voltará ao normal e que eventualmente o trânsito se irá processar em 

circuito, ou seja, só com um sentido, o que não é nada fácil. --------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que quando os vereadores não 

permanentes apresentaram o seu programa eleitoral, era proposto um só sentido 

de trânsito, uma vez que existe muita dificuldade em estacionar naquele local e 

assim seriam criados alguns estacionamentos até à praia. Referiu depois que agora 

existe ali o parque, o que constitui uma alteração às condições iniciais, pelo que 

faz todo o sentido que o trânsito circule como está a ser proposto.  -----------------  

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

 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PROCEDIMENTO AQUISITIVO AO 

ABRIGO DO ACORDO QUADRO N.º 2/2017 DA AMAL PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA O ALGARVE - 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E 

DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações 

com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais. ----------------------------  

- A primeira, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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“De acordo com o assunto em epígrafe, informa-se que o atual contrato em vigor 

termina no próximo mês de Maio. -------------------------------------------------------------  

Por esse motivo, é necessário preparar novo procedimento de fornecimento de energia 

em Baixa Tensão para os Edifícios Municipais. 

Para o efeito pode-se recorrer a um procedimento a desenvolver ao abrigo do Acordo 

Quadro efetuado pela AMAL, para fornecimento de energia elétrica em regime de 

mercado livre para o Algarve - Lote 1 – Baixa tensão normal (BTN), celebrado pela 

AMAL na modalidade prevista na al. b) do n.º 1 do art.º 252.º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A formação do contrato em causa está prevista nos artigos 257.º e 259.º do Código dos 

Contratos Públicos, devendo ser dirigido convite aos co-contratantes do acordo quadro. -  

Prevê-se para a aquisição de 3 anos o valor de 6.749.500,00 (seis milhões, setecentos e 

quarenta e nove mil, e quinhentos euros) -----------------------------------------------------  

Para o efeito foram previstas as seguintes AMR´s e as seguintes estimativas de custos 

anuais: -----------------------------------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 1 - Para a classificação 020201 - 20.000€/2020; 30.000€/2021; 

30.000€/2022 e 15.000€/2023 --------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 2 - Para a classificação 020201 - 30.000€/2020; 50.000€/2021; 

50.000€/2022 e 40.000€/2023 -------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 3 - Para a classificação 020201 - 30.000€/2020; 55.000€/2021; 

55.000€/2022 e 20.000€/2023 -------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 4 - Para a classificação 020201 - 50.000€/2020; 75.000€/2021; 

70.000€/2022 e 50.000€/2023 -------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 5 - Para a classificação 020201 - 60.000€/2020; 80.000€/2021; 

80.000€/2022 e 50.000€/2023 -------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 6 - Para a classificação 020201 - 25.000€/2020; 40.000€/2021; 

40.000€/2022 e 25.000€/2023 -------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 7 - Para a classificação 020201 - 110.000€/2020; 190.000€/2021; 

190.000€/2022 e 110.000€/2023 ------------------------------------------------------------  

- 2017/5001 8 - Para a classificação 020201 - 60.000€/2020; 120.000€/2021; 

120.000€/2020 e 60.000€/2023 ------------------------------------------------------------  

- 2017/5008 - Para a classificação 020225 - 900.00€/2020; 1.600.000€/2021; 

1.600.000€/2022 e 800.000€/2023 ---------------------------------------------------------  

Documentos para concurso em anexo. --------------------------------------------------------  

Assim remete-se a presente distribuição para os trâmites normais de contratação e 
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aprovação em reunião de câmara e Assembleia Municipal.” ---------------------------------  

- A segunda, do teor seguinte:  ---------------------------------------------------------------  

“Convite Validado ------------------------------------------------------------------------------  

Outras informações: --------------------------------------------------------------------------  

Fundamentação do Preço Base (n.º 3 art.º 47.º do CCP) - Estimativa efetuada com o 

preço e consumos atuais para o período de 3 anos; ------------------------------------------  

- Fundamentação da decisão de não contratação por lotes (n.º 2 do art.º 46.º-A) - 

Apenas estamos perante o artigo energia BTN, logo não é possível dividir em lotes; ------  

- Indicação do gestor do contrato (art.º 290.º-A) - Bruno Silva ---------------------------  

- Declaração de inexistência de conflito de interesses do gestor do contrato em anexo. 

- Agregação de procedimentos (artigo 22.º do CCP) - Tratando-se de concurso público 

cumpre o art.º 22.º ----------------------------------------------------------------------------  

- Critérios ambientais? Não, porque se trata de fornecimento de energia da rede de 

distribuição existente. ------------------------------------------------------------------------  

Para seguimento.” -----------------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do procedimento e designar o gestor do contrato nos precisos termos 

sugeridos na informação, solicitando para evolução do processo, a necessária 

autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no 

artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro 

e dos números um e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento 

e noventa e sete, barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. --  

= IMÓVEIS - PROPRIEDADE HORIZONTAL DE UM PRÉDIO URBANO 

CORRESPONDENTE AO CENTRO DE DIA DO ROSSIO, SITO NA RUA LATINO 

COELHO, LARGO DO ROSSIO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de Estudos e 

Projetos, foi apresentada uma informação do seguinte teor: -------------------------------  

“Após compilação de toda a informação recebida e após levantamento métrico no local, 

foram verificados os seguintes factos: ------------------------------------------------------  

- As fracções passam a ser 6 (de A a F), em vez das 8 anteriormente identificadas (de 

A a H), uma vez que 2 delas passaram a integrar a fracção A, correspondente ao 

Centro de Dia do Rossio; ----------------------------------------------------------------------  
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- Para confirmação dos dados recebidos, na elaboração do levantamento do prédio, 

foram detectadas algumas edificações em desconformidade com os projectos 

disponíveis nos serviços. ----------------------------------------------------------------------  

Remeto, de acordo com o solicitado e em anexo na etapa antecedente, as peças 

escritas e desenhadas da Propriedade Horizontal, correspondente ao Prédio Urbano 

sito na Rua Latino Coelho/Rossio, necessária para a realização do registo das fracções 

que o compõem. --------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o mesmo assunto foi criada a distribuição SGDCMA/2019/50879, que julgo 

poder ficar sem efeito, dando-se o devido seguimento através da presente 

distribuição.” ----------------------------------------------------------------------------------  

Este processo fazia-se acompanhar das peças escritas e desenhadas da Propriedade 

Horizontal do Prédio Urbano sito na Rua Latino Coelho/Rossio, documentos que se dão 

por integralmente transcritos e dos quais fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. 

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

precisos termos da mesma, aprovar as peças escritas e desenhadas da 

Propriedade Horizontal do Prédio Urbano sito na Rua Latino Coelho/Rossio. ----------   

 

= 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): 16562 de 11-04-2018, 46283 de 04-10-2018 e 20334 de 

20-05-2020 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 24/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: J. Parracheiro e Filhos – Construção e Imobiliária, Lda. ----------------------  

Local da Obra: Sesmarias, Lote n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação, barbecue e 

piscina -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de cinco de junho de dois mil e vinte, devendo o exterior ser 

pintado de branco. ---------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 56048 de 19-12-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 278/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Henrique Neves Pontes Silva e Maria José Neves Pontes da Silva Pinheiro 

Agostinho --------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Liberdade n.º 24, Av.ª da Liberdade n.ºs 1 e 3, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração, remodelação e ampliação de edificação ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dois de junho 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): 29622 de 04-07-2019; 39968 de 16-09-2019; 46725 de 

28-10-2019; 46719 de 28-10-2019; 57007 de 27-12-2019; 7369 de 13-02-2020; 

10670II de 04-03-2020; 10670 de 04-03-2020 e 16472 de 17-04-2020-----------------  

Processo n.º: 13T/1994 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Summest, S.A. ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Bolota, Vale de Santa Maria, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  

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 dois de junho de dois mil e vinte e informação da 
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Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte de dezembro de 

dois mil e dezanove, devendo o exterior ser pintado de branco. -----------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36474 de 21-08-2019 e 6615 de 10/02/2020 ----------------  

Processo n.º: 66/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Louro e Fajardo – Montagem de Refractários e Construção Civil, S.A. -------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de um conjunto de edifícios de habitação unifamiliar, 

piscinas 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 dois de junho 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): 18327PI de 26-04-2019; 18327PE de 26-04-2019 e 18327 

de 26-04-2019 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 19/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Altino Guardão Barros ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar com piscina --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dois de junho 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 
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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): 34270 de 02-08-2019; 34269 de 02-08-2019; 40812PI de 

20-09-2019; 40812IT de 20-09-2019; 40812II de 20-09-2019 e 40812 de 20-09-

2019 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 59/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Andreia Isabel de Jesus Rodrigues Silva --------------------------------------  

Local da Obra: Montechoro, Lote n.º 172, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muro de vedação -----------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e cinco de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 49952PI de 18-11-2019; 49952II e 49952 de 18-11-2019 --  

Processo n.º: 36CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Perfectpearl – Investimentos Imobiliários, Lda. ------------------------------  

Local da Obra: Várzea de Quarteira, Lote n.º 2, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de vinte e oito 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 
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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): 27056 de 06-06-2017 -----------------------------------------  

Processo n.º: 30CP/2017 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Michael Drayson Bridges Werb e Outra ---------------------------------------  

Local da Obra: Rua das Mimosas, Cerro Grande, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina e casa de máquinas -----------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos constantes da deliberação 

camarária de vinte e um de agosto de dois mil e dezanove e tendo em conta a 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de trinta 

de janeiro de dois mil e vinte e da Divisão de Fiscalização e Vistorias de seis de 

maio de dois mil e vinte (no sentido de que o comunicante não apresentou qualquer 

pronúncia face àquela deliberação) inviabilizar a presente comunicação prévia (por 

força do disposto no número oito do artigo trigésimo cinco do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação) devendo informar-se o interessado de que não pode 

executar a obra. -----------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado remeter o processo para a Divisão de Fiscalização e Vistorias 

para efeitos de fiscalização do cumprimento da presente. ------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): E-CMA/16124 de 16-04-2020 (SGDCMA25239 de 16-04-

2020) ------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 2/2008 ------------------------------------------------------------------  

Requerente: Balaia Golf Village – Realizações Imobiliárias e Turísticas, S.A. --------------  

Local da Obra: Semina, Balaia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------  

Assunto: Pedido de redução de garantia bancária prestada para pagamento das taxas 

de reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU)  ----------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, com fundamento no parecer do Chefe da Divisão 

de Fiscalização e Vistorias de dois de junho de dois mil e vinte, deferir o pedido 

de redução de garantia bancária prestada para pagamento das taxas de reforço 

de infraestruturas urbanísticas (TRIU), no valor de oitenta e um mil, quatrocentos 

e trinta e quatro euros e setenta e seis cêntimos, ficando caucionado a favor 

desta edilidade o valor de duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta 
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e cinco euros e vinte e quatro cêntimos. --------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): S-CMA/12879 de 13-09-2019 (SGDCMA/70343 de 13-09-

2019) ------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2018/1115 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Aliete de Sousa Adrião --------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número sessenta e 

cinco, barra, dois mil e dezanove e mandar proceder conforme sugerido no parecer 

da Divisão de Fiscalização e Vistorias de quatro de junho de dois mil e vinte. -------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48034 de 06-11-2019; 9181II de 16-02-2020; 9181 de 26-

02-2020; 19830 de 15-05-2020 e 21050 de 25-05-2020 ----------------------------------  

Processo n.º: 66/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fernando Manuel Cabrita Coelho -----------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa Horta da Pedra, Lote n.º 34, Vila das Amendoeiras, freguesia 

de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar – Legalização --------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de dois de junho de dois mil e vinte. ----------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 52861 de 03-12-2019; 8188 de 19-02-2020; 19652 de 14-

05-2020 e 20525 de 20-05-2020 -----------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 732/1981 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: José Custódio Gracias Fernandes ----------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vale da Ursa, freguesia da Guia -------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento – Alvará n.º 17/1982 ---------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, tendo em conta o parecer técnico datado de 

quatro de junho 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): 53639PE de 06-12-2019 e 53639 de 06-12-2019 ------------  

Processo n.º: 63/2018 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Indoorhouse Imobiliária, Lda. --------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Forte, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação coletiva, piscina e muro 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 oito de junho 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): 45184 de 16-10-2019 -------------------------------------------  

Processo n.º: 80/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lilian Tudosa --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Vinha, Vale da Azinheira, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação plurifamiliar com muro 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 oito de junho 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 
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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): 12136 de 26-03-2019; 24290 de 30-05-2019; 4898 de 30-

01-2020 e 18777 de 08-05-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 311/1971 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Miguel Pereira Rodrigues -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina e barbecue – Legalização ------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico vinte e cinco de maio de dois mil e vinte. ----------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37774 de 03-08-2018 e 30257 de 09-07-2019 --------------  

Processo n.º: 386/1984 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Joaquim de Sousa Reis ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia e garagem, construção de anexo e piscina – 

Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dois de junho de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias 

para resposta. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 26105II de 22-05-2018; 26105 de 22-05-2018; 17113 de 

17-04-2019 e 19103 de 11-05-2020 ----------------------------------------------------------  

Processo n.º: 711/1987 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Kaisa Annikki Airaksinen --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta do Jolu, Lote n.º 7, Barrancos, freguesia da Guia ------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de treze de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias 

para resposta. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): I-CMA/8620 de 27-05-2020 (SGDCMA/33840 de 27-05-

2020) ------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 238/1988 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Cláudio e Irmão, Lda.------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Edifício Oura Casa Branca, Estrada Santa Eulália, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Despacho do Sr. Presidente datada de 29/05/2020 para ratificação, 

referente ao edifício Oura Casa Branca -----------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado ratificar o despacho proferido, em circunstâncias 

excecionais e por motivos de urgência, pelo Sr. Presidente da Câmara em vinte e 

nove de maio de dois mil e vinte, determinando-se assim que se proceda em 

conformidade com o parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e oito 

de maio de dois mil e vinte (ínsito na distribuição SGDCMA/2020/33840). -----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 42835 de 03-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 508/1963 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Garcia Anastácio Justino -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Ribeira de Alte, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de apoios agrícolas – 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 cinco de junho 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): 34853 de 27-07-2017; 47237 de 11-10-2018; 36931 de 23-

08-2019 e 20709 de 21-05-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 219/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Christopher Edward Scarfe ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Legalização de piscina, casa de máquinas, court de ténis e correção 
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das áreas de construção da moradia unifamiliar ---------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de cinco de junho de dois mil e vinte. --------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41818 de 26-09-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 223/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Dinis Gomes Alves e Renée Klaasen Teixeira da Cruz -------------------------  

Local da Obra: Brejos, Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina, casa de 

máquinas e muro de vedação para edifício multifamiliar ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de cinco de junho 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): 49446 de 14-11-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 76/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Judite Maria Rosa Camacho Constantino --------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 48, freguesia da Guia --------------------------------  

Assunto: Exposição - Solicita a revogação da deliberação camarária proferida em 

05/11/2019 que indeferiu o pedido de licenciamento - Construção de moradia 

unifamiliar, piscina e muros de vedação  -----------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado revogar a deliberação camarária proferida em 

cinco de novembro de dois mil e dezanove, tendo em conta o parecer da Chefe da 

Divisão de Procedimentos Urbanisticos e de Apoio ao Investidor de oito de junho 

de dois mil e vinte e com fundamento no disposto no artigo centésimo septuagésimo 
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quarto do Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------------------  

Mais delibera esta câmara determinar a reapreciação do pedido, mediante a 

análise dos elementos já apresentados pelo interessado e constantes do processo. --   

 Requerimento (s) n.º (s): 55494 de 17-12-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lotº446 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta da Correeira – Urbanizações, Lda. -------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às infraestruturas com vista à receção provisória -----------  

Foi, por unanimidade, deliberado informar o requerente de que, tendo em conta o 

auto de vistoria número dois, barra, dois mil e vinte, e nos termos do mesmo, 

esta Câmara Municipal tem a intenção de indeferir o pedido de receção provisória, 

concedendo o prazo de sessenta dias para audiência da interessada (conforme 

artigo centésimo vigésimo primeiro do Código do Procedimento Administrativo). ------  

 Requerimento (s) n.º (s): 42043 de 27-09-2019 -----------------------------------------  

Processo n.º: 20CP/2017 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Paulo Alexandre Dias Cavaco ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Páteo, Urbanização Vila das Amendoeiras, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de moradia, piscina e muros – Extinção do 

procedimento ----------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo número noventa e cinco do Código do Procedimento 

Administrativo e tendo em conta a informação técnica datada de quatro de junho 

de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57260 de 11-12-2018; 20259 de 10/05/2019 e 7203 de 13-

02-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 94/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Soraia Odete Valério Guerreiro e David Coelho de Carvalho -----------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação ----------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 
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termos da informação técnica de quatro de maio de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40037 de 16-09-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 95IP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sinfonialatina, Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício de habitação 

coletiva com piscina e muro -------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de oito de maio de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias 

para resposta. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43920 de 09-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 76/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Antony Keizer -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vila das Amendoeiras, Travessa Horta da Pedra, Lote n.º 

37, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de oito de junho 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): 44417 de 11-10-2019 -------------------------------------------  

Processo n.º: 93/2005 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rodrigo Oliveira da Costa-------------------------------------------------------  

Local da Obra: Correeira, Lote n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  
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Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação e piscina -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de oito de junho 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. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais delibera esta Câmara manifestar a intenção de declarar a caducidade do 

pedido relativo ao requerimento número 13976 de dezoito de de março de dois mil 

e cinco. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA 

AVENIDA DOS DESCOBRIMENTOS – DESDE A ROTUNDA DOS GOLFINHOS 

ATÉ À ROTUNDA DA ORADA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, 

ABERTURA DE CONCURSO, NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO 

JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com 

origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas do seguinte 

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

“De acordo com as indicações superiores e estando previsto no GOP para o ano 2020, 

sugere-se ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 

Janeiro, na sua actual redação, a execução da obra supracitada por concurso público, 

face ao estado degradado que se encontra. --------------------------------------------------  

Não se considera viável a execução desta empreitada por lotes, agregando-a a outras 

empreitadas pelos seguintes motivos: --------------------------------------------------------  

- A gestão de um único contrato revela-se mais eficiente para os serviços, quer em 

termos técnicos, quer em termos funcionais; ------------------------------------------------  

- A DAVEGF não dispõe de técnicos em número suficiente que permita o 
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acompanhamento/fiscalização adequados de várias empreitadas a decorrer em 

simultâneo; ------------------------------------------------------------------------------------  

- O facto de agregar várias empreitadas num só procedimento obriga à cabimentação 

de um valor bastante superior, não existindo, na maioria dos casos, verba disponível 

e/ou rubrica criada, o que obrigará a alteração orçamental ou até mesmo à revisão 

orçamental, implicando um tempo de espera até que seja possível a inserção do 

procedimento na plataforma bastante superior. ---------------------------------------------  

Os trabalhos julgam-se absolutamente necessários, estando a sua execução fora do 

alcance dos nossos serviços devido ao volume, maquinaria necessária e especificidade 

da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------   

O preço base do atual procedimento tem em conta os custos médios unitários 

resultante do preço atual de mercado, bem como dos procedimentos anteriores. ---------   

O valor previsto para esta obra é de 1.500.000,00€ mais IVA. ----------------------------  

Prevê-se que a despesa seja efetuada da seguinte forma: ----------------------------------  

2020: 600.000€ mais IVA --------------------------------------------------------------------  

2021: 900.000€ mais IVA --------------------------------------------------------------------  

Os Obj./Prog./Projecto do GOP do ano 2020 é 03 003 2018/111. --------------------------  

O gestor do contrato do procedimento é o Henrique Dinis, Técnico Superior da 

DAVEGF. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se a nomeação do júri constituído pelos seguintes elementos: ---------------------  

Presidente – Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo – Diretor de Departamento; ------------  

1.º Vogal efetiva – Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão; -------  

2.º Vogal efetivo – Henrique da Graça Abreu Dinis – Técnico Superior; --------------------  

1.º Vogal suplente – Pedro Miguel Coelho Correia – Técnico Superior; ----------------------  

2.º Vogal suplente – Cláudio José da Silva Duarte – Assistente Técnico; ------------------  

O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 

impedimentos.” --------------------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do procedimento, proceder à designação dos elementos componentes do 

Júri e o gestor do contrato nos precisos termos sugeridos na informação, 

solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei 
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número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números um e 

seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, 

barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. ------------------------   

OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA 

ESTRADA DA MOSQUEIRA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, 

ABERTURA DE CONCURSO, NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO 

JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO. 

Relacionadas com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com 

origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas do seguinte 

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

“Estando previsto no Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2020 e tendo em 

conta o estado degradado da estrada, sugere-se ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do 

Decreto - Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, a abertura de 

procedimento para a execução da obra supracitada por concurso público. -----------------  

Por motivos funcionais, a gestão de um único contrato revela-se mais eficiente para o 

Município de Albufeira, sendo esta a razão para a não execução do procedimento por 

lotes. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Os trabalhos julgam-se absolutamente necessários, estando a sua execução fora do 

alcance dos nossos serviços devido ao volume, maquinaria necessária e especificidade 

da obra. O preço base do atual procedimento tem em conta os custos médios unitários 

resultante do preço atual de mercado, bem como dos procedimentos anteriores. ---------  

O valor previsto para esta obra é de 1.400.000€ mais IVA. --------------------------------  

Os Obj./Prog./Projecto do Plano Plurianual de Investimentos do ano 2020 é o 2018/114  

Prevê-se que a despesa seja realizada da seguinte forma: ----------------------------------  

 2020- 1.000.000€ mais IVA ---------------------------------------------------------------  

 2021- 400.000€ mais IVA -----------------------------------------------------------------  

O gestor do contrato do procedimento é o Henrique Dinis, Técnico Superior da 

DAVEGF. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se a nomeação do júri constituído pelos seguintes elementos: ---------------------  

Presidente – Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo – Diretor de Departamento; ------------  

1.º Vogal efetivo – Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão; -------  

2.º Vogal efetivo – Henrique da Graça Abreu Dinis – Técnico Superior; --------------------  

1.º Vogal suplente – Pedro Miguel Coelho Correia – Técnico Superior; ----------------------  

2.º Vogal suplente – Cláudio José da Silva Duarte – Assistente Técnico;-------------------  

O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 
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16 de junho de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

impedimentos.” --------------------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do procedimento, proceder à designação dos elementos componentes do 

Júri e o gestor do contrato nos precisos termos sugeridos na informação, 

solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números um e 

seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, 

barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. ------------------------  

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e quarenta e cinco 

minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser 

assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, 

diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que 

secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------  

________________________________________________________________
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