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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020
Ao décimo oitavo dia do mês de agosto 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 chefe da Divisão de Recursos Humanos, Carla de Lurdes Venâncio
Guerreiro, em substituição, por motivo de férias, da diretora de departamento
municipal do Departamento de Gestão e Finanças. -----------------------------------------Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e trinta e dois
minutos, deu a Câmara início ao: -------------------------------------------------------------= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA =
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
gostariam de saber que medidas extraordinárias serão tomadas para mitigar os efeitos
negativos da crise sanitária, crise nunca antes sentida no Concelho de Albufeira, isto
para além do fundo que a câmara municipal já criou. Defendeu depois que seria
fundamental adotar outras medidas para dinamizar o tecido empresarial do concelho.
Referiu seguidamente que tem notado que o executivo permanente tem tentado fazer
alguma promoção do concelho nesta altura, mas defendeu que essas iniciativas nada
acrescentam e deveria ser feito já um planeamento da promoção a realizar após o
verão, até porque o senhor presidente tem responsabilidades na APAL, pelo que deve
ter essa preocupação acrescida. Afirmou seguidamente que todos estão numa fase
complicada das suas vidas e o município encontra-se numa situação financeira muito
estável, pelo que deve utilizar o seu saldo de setenta milhões de euros para dar
respostas à situação crida pela crise pandémica. Disse depois que há quem defenda que
esta não é uma obrigação do município, mas a câmara municipal pode perfeitamente
levar a cabo algumas iniciativas para dinamizar a atividade económica no concelho.
Lembrou ainda que hoje em dia as dificuldades já são tremendas e serão com certeza
ainda maiores daqui a um mês ou dois. Afirmou seguidamente que na última assembleia
municipal foi discutido o estudo externo da organização dos serviços municipais, estudo
esse que até foi proposto pelos vereadores não permanentes aquando das alterações
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feitas ao organograma do município no início do presente mandato. Lamentou depois que
este assunto tivesse sido remetido diretamente para a assembleia municipal sem o
prévio conhecimento dos vereadores não permanentes, situação a que estes edis
infelizmente já se vão habituando, uma vez que ultimamente também não tem recebido
qualquer convite para os muitos eventos que se vão realizando no município. Lembrou
ainda que os vereadores não permanentes também fazem parte do executivo, pelo que
mereciam ser tratados com maior respeito, até porque foram eleitos e representam
uma boa parte da população de Albufeira. Disse também que estes edis irão comunicar
este facto à comunicação social se esta postura se mantiver. Afirmou ainda que o
senhor presidente parece ter alguma dificuldade em ver estes edis por perto, mas
lembrou que isso faz parte da democracia e que a câmara municipal é um órgão
democrático. Terminou dizendo que os vereadores não permanentes foram eleitos como
os restantes membros da câmara municipal, o que implica que tenham obrigações, mas
também que tenham direitos. ----------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes foram alvo
de duas grandes desconsiderações recentemente: o facto do estudo externo ao
organograma ter sido remetido à assembleia municipal sem o seu prévio conhecimento e
sem ter passado pela câmara municipal e também a questão de continuarem sem
receber convites para os eventos realizados pelo município. Lembrou ainda que o estudo
ao organograma foi uma ideia dos vereadores não permanentes e que estes edis
acabaram por ser excluídos de qualquer intervenção que podiam ter tido para
eventualmente melhorar as condições em que o mesmo iria ser implementado, uma vez
que o processo foi diretamente remetido para a assembleia municipal, sem sequer ser
discutido pela câmara municipal. Referiu também que os vereadores não permanentes
insistem sobre a necessidade de realizar este estudo desde janeiro de dois mil e
dezanove e que o senhor presidente tem vindo a dar informações díspares sobre as
condições em que este estudo iria ser feito, dado que primeiro afirmou que seria feito
pela Universidade do Algarve, mas agora parece ser uma prestação de serviços.
Afirmou seguidamente que estas desconsiderações vão sendo registadas pelos
vereadores não permanentes e também por outras pessoas que se vão apercebendo do
que se tem vindo a passar, até porque por vezes as pessoas julgam que os vereadores
não permanentes não vão a determinados eventos por desrespeito a elas, só se
apercebendo do que verdadeiramente se passou quando estes edis lhes explicam que
nem sequer foram convidados. Defendeu ainda que estes dois tipos de desrespeito
afetam pessoas que têm legitimidade democrática e que têm que ser respeitadas, quer
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se goste ou não. Disse depois que os vereadores não permanentes não concordam com
muitas coisas que o executivo permanente faz, mas sempre respeitaram todos os
elementos da câmara municipal, pelo que também os vereadores permanentes e o
senhor presidente deviam mostrar respeito pelos vereadores não permanentes.
Afirmou seguidamente que a atividade dos aviões nas praias do concelho é reveladora
de falta de bom senso, uma vez que foi feita como se tudo estivesse bem e não
existisse uma crise pandémica em curso. Lembrou ainda que há pessoas a sofrer,
pessoas do concelho a passar fome e que depois veem o município a gastar dinheiro
desta forma. Defendeu ainda que também é uma falta de respeito para com os
munícipes e para com os empresários locais recorrer a uma empresa exterior ao
concelho para assegurar esta atividade, que por sinal é a mesma que já tinha sido
contratada no evento da passagem do ano. Defendeu depois que esta atividade é
reveladora de falta de bom senso, uma que que não se podem realizar atividades como
se não existisse uma crise sanitária. Referiu também que o retorno desta atividade
também é duvidoso, dado que ninguém sabe em que praia vai acontecer o evento.
Perguntou depois se alguém iria escolher vir a uma praia de Albufeira por causa dos
aviões, ainda para mais quando não sabe onde eles vão aparecer. Reconheceu
seguidamente que os turistas gostam sempre destas coisas, mas os munícipes de
Albufeira veem o seu dinheiro ser gasto nestas atividades numa altura em que precisam
de ajuda e perguntam-se que sentido é que elas fazem. Defendeu depois que a
realização destas atividades constitui eventualmente uma falta de respeito para com os
munícipes. Reiterou ainda que esta iniciativa revela falta de bom senso por parte de
quem gere, uma vez que parece que estas pessoas ainda não entenderam que a situação
não é igual à do ano passado. ----------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que estas iniciativas parecem contradizer o
senhor presidente quando diz estar preocupado com os gastos do dinheiro público. -----O senhor vereador Victor Ferraz disse que o município ficaria na mesma se esta
atividade não tivesse sido feita e talvez até ficasse com um pouco mais de dinheiro.
Afirmou depois que os vereadores não permanentes também gostariam de saber quanto
foi gasto neste evento, uma vez que não seria sensato gastar mais de cem mil euros
numa atividade destas. Lembrou seguidamente que há umas semanas atrás se falou da
questão do estacionamento, pelo que perguntou se já tinha sido tomada alguma decisão
sobre esta matéria. Referiu ainda que esta questão é estratégica para os vereadores
não permanentes, uma vez que será fundamental para reanimar e promover a baixa de
Albufeira no médio prazo. Disse seguidamente que há uns meses fez uma proposta para
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o município fornecer câmaras web para as salas de aula, uma vez que o ensino à
distância vai continuar a ser necessário no futuro, pelo que perguntou se já tinha sido
tomada alguma decisão sobre esta questão. ------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que recebeu várias chamadas sobre o
atendimento no município, pelo que perguntou que medidas tinham sido tomadas neste
âmbito, até porque os telefones continuam sem ser atendidos. Afirmou depois que
experimentou telefonar para o município no dia anterior e ninguém a atendeu durante
meia hora. Referiu ainda que os vereadores não permanentes gostariam de saber em
que formatos estão a entrar os projetos de obras no município. Lembrou ainda que
estes edis ainda aguardam a indicação dos valores despendidos com o Summer Fest.
Considerou também que o evento dos aviões foi perfeitamente descabido. Referiu
depois que fotografou na Quinta Pedra dos Bicos um candeeiro na via pública que está
com uma pala de cimento por cima, o que é no mínimo caricato. Disse também que a pala
está em cima da via pública. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que esta era uma situação a ser verificada pelos serviços de
fiscalização. Perguntou depois se a pala faz parte do hotel que está a ser construído. --A senhora vereadora Sara Serra respondeu afirmativamente. ---------------------------O senhor presidente perguntou se a pala está a vir para o lado da estrada. --------------A senhora vereadora Sara Serra respondeu afirmativamente. Disse depois que os
vereadores não permanentes gostariam de saber que medidas práticas estão pensadas
para apoiar os munícipes. Lembrou seguidamente que agosto está praticamente a
acabar e que as pessoas estão a ficar muito reticentes relativamente ao inverno.
Terminou dizendo que também era importante perceber se já foi tomada alguma
decisão relativamente ao estacionamento. --------------------------------------------------O senhor presidente disse que todos os dias vão surgindo novas ideias e novas medidas
para complementar as medidas já implementadas, nomeadamente o apoio à alimentação,
ao arrendamento, à parte dos medicamentos, a cedência de EPI’s a todas as entidades
públicas e associações sem fins lucrativos que o pedem. Afirmou ainda que as medidas
que o município já tomou têm sido bastante referenciadas pelo senhor secretário de
estado desta área e pelo senhor comandante operacional distrital da Proteção Civil,
Vítor Vaz Pinto. Informou depois que estes dirigentes lhe disseram que as mediadas
que o município adotou foram bem tomadas, independentemente de não serem muito
noticiadas, o que diverge em absoluto daquilo que foi exposto pelos senhores
vereadores não permanentes. Afirmou seguidamente que vão ser tomadas mais
medidas, nomeadamente de apoio à restauração. Referiu ainda que está a negociar a
18 de agosto de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

questão da redução dos valores do estacionamento com as empresas, não estando a ser
fácil chegar a valores racionais. Informou depois que uma das empresas não se mostrou
disponível para baixar o preço, embora se trate da empresa que gere o parque de
estacionamento mais barato. Afirmou seguidamente que já avisou todos os serviços
para a necessidade de enviar sempre convites para os vereadores não permanentes.
Explicou depois que não existe aqui qualquer vontade de desconsiderar quem quer que
seja, mas que iria ver o que se passava com os convites dos senhores vereadores não
permanentes. Referiu ainda que o estudo da estrutura orgânica foi remetido à
assembleia municipal por causa da divisão de encargos em dois anos económicos.
Explicou ainda que foram os serviços que remeteram o assunto à assembleia municipal e
não ele. Referiu seguidamente que não teve qualquer intervenção na demora do
processo ou na opção por uma prestação de serviços, uma vez que o júri do concurso é
soberano em todas as decisões relativas ao mesmo. Admitiu depois que este estudo já
devia estar feito há bastante tempo. Explicou depois que os aviões nas praias servem
única e exclusivamente para promover o concelho e que já recebeu chamadas de todos o
país a felicitar o município por esta iniciativa. Referiu ainda que esta atividade teve um
custo total de cento e setenta e quatro mil e seiscentos euros, já com o IVA incluído.
Afirmou seguidamente que o executivo permanente não tem conhecimento que existam
pessoas no concelho a passar fome, até porque a Divisão de Ação Social tem dado todo
o apoio possível à alimentação dos munícipes mais carenciados, num esforço conjunto
com as IPSS’s do concelho. Explicou depois que o atendimento no município tem estado
a ser reforçado com recursos humanos vindos de outras valências, nomeadamente das
Piscinas Municipais. Disse ainda que também estão a ser contratadas pessoas ao abrigo
dos POC’s ou dos contratos de emprego inserção. ------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que o senhor presidente não explicou qual o
valor do Summer Fest e também não se referiu à forma como os processos de obras
podem ser entregues no município. ----------------------------------------------------------A senhora vice-presidente pediu a colaboração de todos os membros do executivo para
lhe comunicarem eventuais situações de pessoas a passar fome, ou para encaminharem
estas pessoas para a Divisão de Ação Social. Lembrou depois que o município celebrou
protocolos com várias IPSS’s para o fornecimento de cabazes alimentares, sendo que
estava previsto um apoio a quatrocentos e vinte agregados familiares e esse valor ainda
não foi atingido. Referiu ainda que esse número poderá sempre ser aumentado caso se
justifique. Explicou ainda que as pessoas poderão ter alguma vergonha em recorrer a
este apoio, ou então o município poderá estar a falhar na divulgação do mesmo. Pediu
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também a todos os membros do executivo que ajudassem a divulgar este e outros tipos
de apoio que o município está a proporcionar aos seus munícipes, o que poderá ser feito
nos agrupamentos de escolas e também através dos contactos do dia-a-dia. Referiu
ainda que gostaria que todas as pessoas que necessitam pudessem pelo menos ter
acesso ao apoio alimentar que o município está a dar. Explicou depois que desde o início
do confinamento os processos de obras podem dar entrada no município em suporte
papel ou através de email para o endereço eletrónico geral do município, forma que tem
estado a ser mais utilizada neste momento. Afirmou seguidamente que o suporte papel
pode ser entregue diretamente nos serviços ou enviado pelo correio.---------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o valor do evento dos aviões foi de
cento e setenta e quatro mil e seiscentos euros, já com o IVA incluído. ------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente.------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que existe um problema de fome envergonhada
no concelho. Explicou depois que até julho os agrupamentos escolares tinham os
refeitórios a funcionar e podiam verificar se existiam alguns agregados familiares com
este problema, o que não acontece agora porque os refeitórios estão fechados, embora
se saiba que algumas pessoas não têm rendimentos e estão a passar dificuldades.
Reiterou ainda que o problema da fome envergonhada existe e até já foi referenciado
pelo senhor presidente numa assembleia municipal. Defendeu seguidamente que o
município tem que arranjar forma de chegar a estas pessoas, sendo que as pessoas nem
sempre estão dispostas a admitir que têm este problema, especialmente aquelas que
sempre estiveram bem, mas que agora estão a passar dificuldades. Referiu depois que
teve uma conversa há pouco tempo com a senhora diretora do Departamento de Gestão
e Finanças, doutora Carla Farinha, sobre a questão dos telefones, tendo a dirigente
explicado que os telefones não dão sinal de estarem ocupados, quando na verdade o
estão.

Defendeu

seguidamente
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situação,

nomeadamente através do reencaminhamento de chamadas para as pessoas que estão
em teletrabalho. Explicou ainda que se um telefone toca sem dar sinal de ocupado, dá a
sensação de não estar lá ninguém. Defendeu ainda que tem que ser feito um reforço no
número de pessoas que fazem atendimento, a reorganização da forma de atendimento e
dos serviços, bem como a utilização de meios técnicos existentes para o
reencaminhamento das chamadas, não deixando assim ninguém sem resposta. Lembrou
seguidamente que hoje em dia até um telemóvel pode ser uma extensão telefónica, não
havendo por isso qualquer necessidade dos munícipes estarem sujeitos à situação de
ligarem para o município e ficarem com a ideia de que não há ninguém do outro lado.
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Terminou dizendo que esta situação tem que ser ultrapassada para que o município
preste um melhor serviço aos munícipes. ---------------------------------------------------A senhora vereador Sara Serra lembrou que o senhor presidente ainda não disse o
valor do Summer Fest. Perguntou depois se o evento do barco vai ter convidados
dentro da embarcação. -----------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que os convidados irão estar dentro do barco e perguntou se
os senhores vereadores não permanentes tinham recebido o convite via email. ----------O senhor vereador Victor Ferraz disse que alguns serviços enviam o convite para uns
emails, enquanto outros serviços utilizam outros endereços eletrónicos. -----------------O senhor presidente disse que apenas foram convidados o senhor presidente da Região
de Turismo, os membros do executivo e o senhor presidente da assembleia municipal,
não se podendo até entender que se tratem de verdadeiros convites. --------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que o mesmo se passou na visita do senhor
presidente da República, evento para o qual os vereadores não permanentes não foram
convidados. -----------------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente explicou que o email foi enviado para todos os membros do
executivo, à exceção do senhor vereador Ricardo Clemente, uma vez que por lapso o
email foi enviado para outra pessoa que também se chama Ricardo. ----------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que a questão dos convites continua a existir.
Perguntou depois se o senhor presidente sabia quando poderia disponibilizar os valores
do Summer Fest aos vereadores não permanentes. ----------------------------------------O senhor presidente disse que poderia disponibilizar o valor na próxima reunião da
câmara municipal, ou até antes. -------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que os vereadores não permanentes iriam
continuar a aguardar a indicação deste valor, bem como do valor do evento da passagem
de ano. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que o valor do Summer Fest ronda os duzentos mil euros. ---A senhora vereadora Sara Serra disse que esteve na praia e assistiu ao evento,
podendo afirmar que a logística do evento deu a ideia de um valor bem avultado. --------O senhor presidente disse que o objetivo de todos estes eventos é a promoção de
Albufeira, uma vez que o município tem o dever de mostrar que existe vida no concelho.
Defendeu depois que não se pode só chamar a atenção para os problemas que existem
em Albufeira. Referiu seguidamente que a APAL tem estado a fazer uma forte
campanha em Sevilha e Huelva, campanha essa que tem estado a ser bem recebida.
Informou ainda que a APAL modificou o seu plano de atividades para alterar a presença
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em feiras e em roadshows, uma vez que as campanhas têm agora que ser feitas de uma
forma completamente diferente, tendo em conta a crise sanitária e também a não
realização de algumas feiras internacionais. ------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes e os
munícipes em geral não esperam que o senhor presidente seja um super-homem que
consiga resolver tudo. Admitiu depois que a câmara municipal teve uma ação correta e
dinâmica na primeira fase da crise pandémica, mas lembrou que agora há que olhar para
a frente. Defendeu seguidamente que a câmara municipal tem que pensar já o que vai
fazer no futuro, uma vez que os problemas vão surgir e se não houver planeamento os
problemas vão-se agravar e o tempo vai passando. Disse ainda que o senhor presidente
deve ouvir mais o que as pessoas têm para dizer, nomeadamente os vereadores não
permanentes. Lembrou também que na presente reunião se falou de dois eventos que
custaram cerca de quatrocentos mil euros aos cofres da autarquia, pelo que alertou
para a necessidade da câmara municipal criar alguma poupança para fazer face à
despesa que tem sido feita no material para prevenir a COVID-19, bem como para
apoiar o tecido económico empresarial, uma vez que se trata de uma área que está
muito doente e a morrer. Defendeu ainda que a câmara municipal tem que ser dinâmica
e criativa, preventiva e não reativa. ---------------------------------------------------------O senhor presidente disse que a câmara municipal não tem sido reativa. -----------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que infelizmente a câmara municipal tem
sido reativa. Exemplificou depois com a proposta que os vereadores não permanentes
apresentaram de utilizar a praça do Pescadores como estacionamento, a fim de criar
uma maior dinâmica na baixa da cidade. Apelou seguidamente à capacidade de ouvir do
senhor presidente, bem como à sua forma de estar humilde, para que acatar esta ideia
e para que Albufeira não sofra mais do que aquilo que está previsto sofrer. -------------O senhor presidente disse que estão a ser pensadas medidas para apoiar a restauração,
bem como para apoiar os alunos que querem estudar no ensino superior e não
beneficiaram de bolsas de estudo, ou até para complementar as bolsas de estudo já
atribuídas, tudo para que ninguém fique sem estudar por falta de dinheiro. Reiterou
depois que é falso que o município tenha uma postura reativa e estas duas medidas são
a prova disso mesmo. Referiu também que nunca deixou de ouvir as sugestões dos
vereadores não permanentes, bem como de outras pessoas, como foi o caso do apoio
aos profissionais liberais, do apoio às cooperativas e do apoio aos taxistas. Lembrou
ainda que o apoio às IPSS’s foi reforçado para possibilitar um maior apoio aos
munícipes no âmbito da alimentação. Afirmou seguidamente que está já a ser preparado
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o apoio às escolas para o início do ano letivo, uma situação que é preocupante. Admitiu
depois que também existem situações que vão surgindo com o desenrolar do tempo, mas
convidou os vereadores não permanentes a indicarem municípios que estejam a prestar
tanto ou mais apoio à população como o de Albufeira está a fazer. -----------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que é compreensível que se seja reativo no
contexto de uma crise pandémica, pelo que o senhor presidente não se deve preocupar
tanto em ser acusado de alguma reatividade. Afirmou depois que a bancada do PSD na
assembleia municipal tem vindo a apresentar uma grande panóplia de medidas, mas
ninguém se deve esquecer que o inverno está à porta. Referiu depois que o senhor
presidente referiu uma série de medidas, mas parece ter-se esquecido que Albufeira
também é uma cidade de serviços, tais como cabeleireiras, manicuras, escritórios de
contabilidade, escritórios de seguros, etc. Convidou depois o senhor presidente a fazer
um comunicado com as medidas anunciadas pelo PSD na assembleia municipal para ver o
que a população tem a dizer sobre elas, uma vez que se tratam de medidas meramente
avulsas. Defendeu seguidamente que seria melhor que fosse apresentado um plano de
impacto económico e de ajuda aos munícipes que chegasse a todos. Disse depois que as
pessoas têm muita vergonha de pedir ajuda alimentar, por isso gostaria de ver
publicitada este tipo de ajuda, em vez da habitual promoção do próprio executivo.
Sugeriu ainda que fosse publicitada a hipótese da população pedir ajuda alimentar
telefonicamente e de forma anónima. -------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor presidente tem demonstrado
uma preocupação com os gastos excessivos, no entanto foram gastos agora cerca de
quatrocentos mil euros na realização de dois eventos que eventualmente não terão
grande retorno, desde logo porque se destinam a pessoas que já estão no concelho.
Defendeu depois que esta verba poderia ser usada de uma forma preventiva, a pensar
no futuro sobre as medidas que a câmara municipal poderia tomar para dinamizar o
concelho durante a época balnear baixa, podendo ser celebrados protocolos com
instituições para que as pessoas venham passar uma estadia no município durante
quadro dias, período durante o qual poderão frequentar restaurantes, hotéis, serviços,
etc. Lembrou ainda que o estado usou com sucesso este modelo, pagando aos
operadores turísticos para trazer turistas para o nosso país. Referiu seguidamente que
o inverno é um período difícil que deve ser usado para promoção e dinamização do
tecido económico e empresarial, setor que tem sido bastante prejudicado pela crise
sanitária. Disse depois que o fundo de apoio veio outra vez à câmara municipal porque
não foi esgotado, ou seja, os vereadores não permanentes não foram escutados logo de
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início. Afirmou seguidamente que falta ainda saber se o apoio para os profissionais
liberais vai buscar dinheiro ao fundo de apoio criado, ou se é mais um acrescento. ------O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que a proposta dos vouchers feita pelos
vereadores não permanentes orçava em cerca de quatrocentos mil euros, ou seja, o
mesmo valor que os dois eventos referidos. Defendeu depois que esta proposta talvez
tivesse mais impacto no comércio local do que o evento dos aviões. -----------------------O senhor presidente disse que por vontade dos vereadores não permanentes pouco
seria feito.------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz não concordou e lembrou que a proposta de apoio dos
vereadores não permanentes era de cinco milhões de euros, contrariamente à proposta
de mil euros que acabou por ser aprovada pela câmara municipal. -------------------------Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e
pela sequência nesta prevista, ou seja: ------------------------------------------------------A – GENERALIDADES
= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA =
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário
da Tesouraria do dia dezassete de agosto de dois mil e vinte, eram das quantias de: ----Operações Orçamentais – sessenta e três milhões, quinhentos e noventa e oito mil,
setenta e três euros e setenta e quatro cêntimos. -----------------------------------------Operações não Orçamentais – um milhão, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e onze
euros e dezanove cêntimos. ------------------------------------------------------------------= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES =
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus
membros, do teor: ---------------------------------------------------------------------------- Da Resolução da Assembleia da República n.º 63/2020, de cinco de agosto, que
recomenda ao Governo um reforço no apoio e no relançamento do turismo em Portugal
no quadro das consequências da pandemia da COVID-19; ---------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 51/2020, de sete de agosto, que altera as medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; ------------------- Da Portaria n.º 193/2020, de

dez de agosto, que estabelece medidas

excecionais e temporárias de resposta à pandemia causada pela doença COVID-19 no
âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações de jovens no ano de 2020; ----- Da Resolução da Assembleia da República n.º 70/2020, de dez de agosto, que
recomenda ao Governo medidas no âmbito dos centros de recolha oficial de animais; --- Da Lei n.º 31/2020, de 11 de agosto, que procede à primeira alteração, por
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apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera as
medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; ---------- Da Declaração de Retificação n.º 30/2020, de onze de agosto, à Resolução da
Assembleia da República n.º 51/2020, de 29 de julho, «Plano de emergência social e
económico para o Algarve», publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 146, de 29
de julho de 2020; ---------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 52/2020, de onze de agosto, que estabelece o responsável
pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema STAYAWAY
COVID; --------------------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 53/2020, de onze de agosto, que transpõe a Diretiva (UE)
2020/876, no sentido de diferir prazos para a apresentação e troca de informações no
domínio da fiscalidade devido à pandemia da doença COVID-19; -------------------------- Do Decreto-Lei n.º 54/2020, de onze de agosto, que aprova a restituição do
montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado relativo a diversas
iniciativas; ------------------------------------------------------------------------------------ Do Decreto-Lei n.º 55/2020, de doze de agosto, que concretiza a transferência
de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no
domínio da ação social; ----------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 56/2020, de doze de agosto, que prorroga o prazo de
transferência das competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais
nos domínios da educação e da saúde; ------------------------------------------------------- Da Lei n.º 35/2020, de treze de agosto, que altera as regras sobre
endividamento das autarquias locais para os anos de 2020 e 2021 e prorroga o prazo do
regime excecional de medidas aplicáveis às autarquias locais, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19, procedendo à segunda alteração às Leis n.os 4 -B/2020, de 6 de
abril, e 6/2020, de 10 de abril;-------------------------------------------------------------- Da Resolução da Assembleia da República n.º 73/2020, de treze de agosto, que
recomenda ao Governo que adote medidas excecionais relativas ao pagamento de
creches e jardins de infância, no contexto do combate à crise provocada pela COVID19; -------------------------------------------------------------------------------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020 de catorze de agosto,
que prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19; ----------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 58-A/2020, de catorze de agosto, que clarifica as medidas
excecionais e temporárias no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social; 18 de agosto de 2020

 Do Decreto-Lei n.º 58-B/2020, de catorze de agosto, que altera as medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; -------------------= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS,
DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS =
A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de
competências próprias ou delegadas, e pelos vereadores, no uso de competências
delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram apresentadas e que
ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e
efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que na relação constavam dois pagamentos
feitos à empresa ADDINGBLISS, Unipessoal, Lda., uma empresa de publicidade
de Loulé, num total de cerca de vinte mil euros, pelo que perguntou em que âmbito
foram feitos estes pagamentos. Questionou depois em que âmbito foi feito um
pagamento de cento e cinquenta mil euros à empresa Periodic Table of Events,
Lda., uma empresa de Matosinhos. Disse seguidamente que também consta um
pagamento à empresa RED - Relvados Algarve, Lda., pelo que perguntou a que
relvado se referia esta fatura.------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que iria verificar estas situações, mas que esta última
despesa se devia referir aos relvados das escolas. -------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se seriam os tapetes que colocaram
nas escolas nos campos de férias.---------------------------------------------------------O senhor presidente disse que devia ser essa despesa, mas que iria verificar esta
situação com mais detalhe. -----------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES =
O senhor presidente disse que no final da reunião da câmara municipal o senhor Nuno
Neto iria fazer uma apresentação sobre o impacto social da APEXA, pelo que convidou
os membros da câmara municipal a assistir a esta apresentação. --------------------------= INFORMAÇÕES – INSTALAÇÃO DE ESTRADO EM MADEIRA – “FOME DE
PIZZA” – RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, LOTE 7 =
Relativamente a este assunto foram apresentadas para conhecimento informações com
origem no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, que se dão por
integralmente transcritas e das quais fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
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respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não percebeu bem os SGD’s
remetidos neste âmbito. Afirmou depois que pela leitura da documentação se
chega à conclusão que está tudo bem, embora lhe pareça que não está tudo bem. -O senhor vereador Victor Ferraz disse que lhe parece que os serviços se limitaram
a analisar a questão da localização do estrado, nomeadamente se está ou não no
espaço público. Defendeu depois que há outras situações que envolvem aquela
obra. Perguntou seguidamente se tinha sido o município a fazer a calçada naquele
espaço. Referiu ainda que este espaço pode não estar no domínio público, mas é
utilizado pelo público, pelo que perguntou se a obra cumpre os requisitos que
devem constar, até porque a documentação apresentada não se refere muito a
esta questão. -------------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente sugeriu que os vereadores não permanentes lhe
fizessem chegar um email com todas as questões que têm sobre esta obra, o que
tornará mais fácil a elaboração de uma cabal resposta a todas as dúvidas. ---------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
tinham acabado de expor as suas dúvidas. -----------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que os serviços informaram que a zona é privada
e que a obra é de escassa relevância, pelo que precisa de saber que dúvidas ainda
subsistem. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a documentação apresentada não é
conclusiva. Lembrou depois que a obra alterou a fachada e os materiais utilizados
inicialmente. ---------------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= TRANSPORTES – IGREJA MANÁ DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito
pelo senhor presidente, em sete de agosto corrente, através do qual, invocando o
previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, propõe que a
Câmara Municipal autorize a disponibilização de transporte à Igreja Maná de Albufeira,
para deslocação a São Julião do Tojal, Lisboa, com saída às oito horas e regresso às
vinte e duas horas e trinta minutos, no dia vinte e dois de agosto também corrente,
para participação em atividades religiosas. -------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam
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cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente, em seis de agosto corrente, do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Pela Junta de Freguesia de Ferreiras foi, solicitado a disponibilidade de cedência de
produtos em falta naquele serviço, a fim de se proceder à reabertura do Mercado do
Levante. ---------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, com que a Junta de Freguesia de Ferreiras 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 o apoio solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12
de Setembro; -----------------------------------------------------------------------------6. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil, -------------------------------------------------------------------------------7. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino: ----------------------------------------------------------------------------------- A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio
do COVID-19, à Junta de Freguesia de Ferreiras, de acordo com o quadro anexo: --DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Garrafão 5 litros solução alcoólica
Placas PVC

QUANTIDADE
1 unidade
5 unidades

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
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para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= APOIOS – FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO =
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente,
em doze de agosto corrente, do seguinte teor:---------------------------------------------“Através da documentação anexo, vem a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira
solicitar a colaboração da Autarquia para a realização das Festas em Honra de N. Sra.
da Orada, a decorrer nos dias 12 e 14 de agosto, na freguesia de Albufeira.-------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1) As Festas em Honra de N. Sra. da Orada são as festas tradicionais/religiosas com
maior relevância no Município de Albufeira; ---------------------------------------------2) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região,
assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental
na dinamização turística e no fomento à atividade económica; -------------------------3) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de
setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município; --------------------------------------------------------------------------4) Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------5) 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: -----------------------------------------------------------------------------------1. Permanência das bandeiras com a imagem da Nossa Senhora da Orada, colocados
para o início das festividades no dia 1 de agosto, no percurso em anexo e na área
frente à Ermida, até ao dia 14 de agosto, conforme informado pelos serviços na
distribuição SGDCMA/2020/44924; ----------------------------------------------------2. Autorização para corte de trânsito, com apoio policial, nos termos da informação
dos serviços na distribuição SGDCMA/2020/45212, para as seguintes procissões: --- 12 de agosto: da Igreja Matriz para a Ermida da Orada – conforme o anexo 2 (inicio
às 22h00 na Igreja Matriz, término previsto para as 23h30); ----------------------------- 14 de agosto: da Ermida da Orada para o Porto de Abrigo e regresso pelo mesmo
caminho, conforme anexo 3 (inicio às 18h00, término previsto para as 20h00); ----------18 de agosto de 2020

3. Disponibilização, montagem e desmontagem de 1 barraquinha, devidamente
eletrificada, do dia 12 de agosto até ao dia 14 de agosto, no Adro da Ermida da
Orada,

nos

termos

do

informado

pelos

serviços

na

distribuição

SGDCMA/2020/44924; ------------------------------------------------------------------4. Disponibilização de 1 caixote do lixo a colocar no adro da Ermida da Orada,
conforme informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2020/45009; ----------5. Para celebração da Eucaristia a realizar no dia 14 de agosto, no parque de
Estacionamento do Porto de Abrigo da Marina de Albufeira: --------------------------a) Disponibilização, transporte, montagem e desmontagem da logística de suporte ao
evento, por parte da DTDEC, nomeadamente: palco com dimensões 2Mx4M; 1 módulo
de escadas para o palco; 120 cadeiras de plástico e 25 baias, nos termos do
informado pelos serviços na distribuição SGDCMA/2020/45903; ---------------------b) Disponibilização de equipamento de som com respetivo apoio técnico, para
celebração da eucaristia, no dia 14 de agosto, conforme informação dos serviços na
distribuição SGDCMA/2020/45049; ----------------------------------------------------c) Empréstimo de 4 vasos com plantas para embelezar a zona frente ao palco,
conforme informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2020/45009; ----------6. Divulgação do evento nos meios habituais da Autarquia; --------------------------------7. Disponibilização de meios técnicos e humanos necessários à realização do evento; ---8. 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 – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em cinco de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Pelo Futebol Clube de Ferreiras foi, através da comunicação anexa ao presente,
solicitado a disponibilidade de cedência de produtos e equipamentos necessários para
receber os utentes daquela instituição. -----------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A falta de produtos e equipamentos indispensáveis, para a reabertura das
instalações desportivas do Futebol Clube de Ferreiras, para a prevenção da
propagação de contágio do COVID-19, com que o mesmo 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; ------------------------------------------------18 de agosto de 2020
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3. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 que exige e demanda a aplicação de medidas extraordinárias e de
caracter urgente; -------------------------------------------------------------------------4. A recente evolução da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19. ---5. Que este clube proporciona a prática desportiva regular e a ocupação de tempos
livres a cerca de 715 atletas, sendo 599 atletas federados; ---------------------------6. Que é competência indelegável da Câmara Municipal a atribuição de apoios às
atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam
para a promoção da saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na
alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ----------------7. Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12
de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------ A cedência de produtos e equipamentos indispensáveis para a prevenção da
propagação de contágio do COVID-19 que asseguram as necessidades para a
reabertura das instalações do Futebol Clube de Ferreiras, de acordo com o quadro
anexo: -------------------------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO ARTIGO
Máscaras cirúrgicas
Dispensadores de parede
Solução alcoólica (para desinfeção de calçado e
superfícies)
Sinalética para colocação no pavimento
Informação para fixação nas paredes
Solução alcoólica

QUANTIDADE
100 unidades
4 unidades
4 garrafas de 1 litro
15 unidades
4 unidades
2 garrafões de 5 litros

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – JUNTAS DE FREGUESIA DE PADERNE, GUIA, FERREIRAS E
ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em doze de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: ----------------------------------------------“Pela Junta de Freguesia da Guia, que, através do documento junto ao presente,
(mensagem eletrónica (E-CMA/2020/32062) solicita apoio na cedência de máscaras
sociais, no âmbito da prevenção do contágio pelo COVID-19. ------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
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11 de março de 2020; ---------------------------------------------------------------------2. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 e, como tal, as medidas de prevenção e controlo são indispensáveis
para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; ------------------------3. A utilização de máscaras sociais constitui uma medida adicional de prevenção e a sua
utilização é recomendada pelos trabalhadores que permaneçam em espaços
interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao
distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória;-------------------4. Compete ainda ao Município de Albufeira a atribuição de apoios às atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da
saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; --------------------------------------5. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro; ---------------------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------A cedência de produtos indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do
COVID-19, às seguintes entidades, por uma questão de equidade: ------------------------Junta de Freguesia de Paderne- 45 máscaras sociais --------------------------------------Junta de freguesia da Guia- 60 máscaras sociais ------------------------------------------Junta de Freguesia das Ferreiras- 60 Máscaras Sociais -----------------------------------Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos d´Água- 110 Máscaras Sociais.” ---------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------= APOIOS – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA DA BARRADA E ALMARGE DE
PADERNE, CRL – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em sete de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“A Cooperativa Agrícola de Rega da Barrada e Almarge de Paderne, CRL, vem através
do pedido anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio
financeiro para o ano de 2020. --------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. A Cooperativa tem a sua sede na Barrada do Almarge, Concelho de Albufeira e a sua
área social circunscreve-se aos prédios rústicos dos seus cooperadores situados na
freguesia de Paderne, concelho de Albufeira; -------------------------------------------2. Para o exercício económico de 2020, a Cooperativa Agrícola de Rega da Barrada e
18 de agosto de 2020

__________________________

Câmara Municipal de Albufeira

Almarge de Paderne, CRL, perspetiva a continuidade do funcionamento e a
manutenção de um conjunto de investimentos necessários à atividade regular da
Cooperativa; ------------------------------------------------------------------------------3. Tendo por base a estrutura de anteriores, o seu plano de atividades e orçamento
pretende demonstrar a continuidade no investimento, nos planos de gestão e de
manutenção em curso e inserir novos projetos refletindo as necessidades avaliadas
pela direção; ------------------------------------------------------------------------------4. No âmbito da sua missão, a Cooperativa Agrícola de Rega da Barrada e Almarge de
Paderne, CRL, deseja manter uma dinâmica de organização interna de estreita
colaboração com os agentes internos e externos responsáveis. Assim, passam por
objetivos da direção o fortalecimento da relação da cooperativa com os
cooperadores, o fomento de relações de proximidade com as instituições estatais e
particulares, empresas e comunidade envolvente; --------------------------------------5. Numa perspetiva de continuidade, o plano de atividades de 2020, a par das
necessidades de manutenção e execução corrente, e atendendo à importância dos
mesmos,

mantem-se

neste

plano

alguns

dos

investimentos

já

elencados

anteriormente, para os quais não foi possível obter ainda financiamento para a sua
efetivação; -------------------------------------------------------------------------------6. O disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, confere competência à Câmara Municipal para deliberar sobre as formas
de apoio a entidade e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à
execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o Município. --------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Cooperativa Agrícola de Rega da
Barrada e Almarge de Paderne através do seguinte: --------------------------------------- Atribuição de uma comparticipação financeira no valor de €10.000,00 (dez mil
euros), para fazer face despesas constantes no seu plano de atividades, anexo à
presente

proposta,

condicionada

à

apresentação

de

documentos

legais,

comprovativos da realização da referida despesa.” -------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – ACA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em treze de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: ----------------------------------------------“Pela ACA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ALBUFEIRA, foi, através do requerimento
junto ao presente, solicitado a cedência do Salão Nobre do Edifício dos Paços de
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Concelho de Albufeira para a realização da Assembleia Constituinte da ACA, a ter lugar
no dia 18 de Agosto de 2020 pelas 18h00. --------------------------------------------------Considerando: -------------------------------------------------------------------------------- Que o Salão Nobre do edifício dos paços do concelho está disponível na data e horas
solicitadas; -------------------------------------------------------------------------------- Que é competência indelegável da Câmara Municipal a atribuição de apoios às
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------------------------- Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------------------------------------Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------- Autorizar a utilização do Salão Nobre do edifício dos paços do concelho no dia 18 de
Agosto de 2020, com início às 18h00 e fim previsto para as 20h00.” ------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo,
suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala,
assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – CEDÊNCIA DE RETROESCAVADORA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto, em dez de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------. As associações humanitárias de bombeiros são pessoas coletivas sem fins lucrativos
cuja finalidade é a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos,
doentes e/ou náufragos, e a extinção de incêndios; ----------------------------------------. A Associação que por abreviatura usa a sigla A.B.V.A. (Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albufeira) é uma organização sem fins lucrativos, de
interesse geral, de duração ilimitada, de carácter humanitário; ---------------------------. A Associação tem a sua sede no Edifício do Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Albufeira, sito na Rua dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, da cidade, freguesia e
concelho de Albufeira, e o seu âmbito normal de ação circunscreve-se à zona de
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intervenção que lhe está superiormente determinada; -------------------------------------. À Câmara Municipal compete deliberar sobre as formas de apoio financeiro ou de
qualquer

outra

natureza

a

instituições,

entidades

ou

organismos

legalmente

constituídos (cfr. alínea o), do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro); ------------------------------------------------------------------------------------. O Município de Albufeira é proprietário de uma retroescavadora JCB 3CXT-MUN. 29NQ-79 com o Nº Série 450153 Nº Motor U787006B do ano 1997, que segundo os
serviços, constitui um equipamento obsoleto, ocupando espaço no parque de viaturas,
sem que verifique qualquer interesse na sua manutenção; ---------------------------------. A possibilidade de utilização daquele tipo de equipamento em prol da missão de
proteção e socorro levada a cabo pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira; ------------. Que os Bombeiros Voluntários de Albufeira o solicitaram, fundamentando o pedido
com a necessidade de aquisição de um equipamento desta natureza; ----------------------Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------- Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, delibere doar a Retroescavadora
supra identificada, nos termos solicitados pela Associação dos Bombeiros
Voluntários de Albufeira.” ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – CEDÊNCIA DE COMPRESSOR – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto, em dez de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: ----------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. As associações humanitárias de bombeiros são pessoas coletivas sem fins lucrativos
cuja finalidade é a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos,
doentes e/ou náufragos, e a extinção de incêndios; ------------------------------------2. A Associação que por abreviatura usa a sigla A.B.V.A. (Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albufeira) é uma organização sem fins lucrativos, de
interesse geral, de duração ilimitada, de carácter humanitário; -----------------------3. A Associação tem a sua sede no Edifício do Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Albufeira, sito na Rua dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, da cidade, freguesia
e concelho de Albufeira, e o seu âmbito normal de ação circunscreve-se à zona de
intervenção que lhe está superiormente determinada; ---------------------------------4. À Câmara Municipal compete deliberar sobre as formas de apoio financeiro ou de
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qualquer outra natureza a instituições, entidades ou organismos legalmente
constituídos (cfr. alínea o), do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12
de setembro); -----------------------------------------------------------------------------5. No âmbito do processo de modernização, o Município de Albufeira substituiu, nas
suas oficinas, o sistema de ar comprimido e os compressores que aí operavam; -------6. Tal equipamento não se encontra a ser utilizado pelos serviços do Município de
Albufeira, fruto da sua substituição no âmbito do processo de modernização de
equipamentos; -----------------------------------------------------------------------------7. A possibilidade de utilização daquele tipo de equipamento em prol da missão de
proteção e socorro levada a cabo pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira; --------8. Os Bombeiros Voluntários de Albufeira o solicitaram, fundamentando o pedido com a
necessidade de aquisição de um equipamento desta natureza; -------------------------9. O equipamento, apesar de usado, se encontra em boas condições de funcionamento; -Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------- Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, delibere doar um Compressor (de
parafusos), nos termos solicitados pela Associação dos Bombeiros Voluntários de
Albufeira.” --------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------= FUNDO DE APOIO EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO – DEDUÇÃO DAS
DÍVIDAS AO MUNICÍPIO AO VALOR DO APOIO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em onze de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente de
09/06/2020, determinando a criação de um Fundo de Apoio Empresarial e Associativo,
na sua reunião de 16/06/2020. A aprovação ficou 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 de 2020. -----No dia 01/07/2020 foi aprovada pela digníssima Assembleia Municipal a terceira
revisão – alteração modificativa às GOP 2020-2023 e a terceira revisão – alteração
modificativa do Orçamento de 2020. -------------------------------------------------------O Fundo de Apoio Empresarial e Associativo tem a dotação de 1.000.000€ (um milhão
de euros), sendo que o apoio concedido por empresário será de 2.000 € (dois mil euros)
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de acordo com o ponto 10 das normas. -----------------------------------------------------O prazo para submissão de candidaturas terminou no passado dia 31 de julho de 2020,
durante o qual foram rececionadas 512 candidaturas, das quais 236 foram admitidas. --Segundo o ponto 1 das normas, podiam candidatar-se ao apoio os empresários que não
tivessem dívidas à Autoridade Tributária, à Segurança Social e ao Município. -----------No entanto, depois de verificado se existiam dívidas internamente, constatou-se que
das 236 candidaturas admitidas, 42 delas possuíam, na presente data, dívidas ao
Município de Albufeira, de acordo com o quadro em anexo. -------------------------------Esta verificação terá de ocorrer novamente no momento do pagamento do apoio, pelo
que, o quadro constante em anexo poderá ser alterado na referida data. ----------------Neste sentido, para que possam receber o apoio previsto no presente Fundo, os
empresários teriam de liquidar as dívidas existentes perante o Município de Albufeira,
pelo que se torna mais ágil a dedução da dívida atual ao Município ao montante total de
apoio previsto. --------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: ------------- A dedução das dívidas ao Município ao valor do Apoio previsto, conforme documento
em anexo (e conforme validação da situação regularizada por parte dos empresários
no momento do pagamento do apoio).” ---------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se os três pontos podiam ser
discutidos em conjunto. ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente. ---------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz também concordou, mas perguntou se no primeiro
ponto se tratavam de dívidas do empresário que está a pedir o apoio. ---------------O senhor presidente respondeu que se tratam de dívidas ao município das pessoas
que estão a ser apoiadas. ------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o município poderia apoiar
empresas. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu que se tratam de empresários em nome individual.
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se se tratam de dívidas dos munícipes
em nome individual, ou das empresas. ----------------------------------------------------O senhor presidente respondeu que estas pessoas são responsáveis pela dívida. ----O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como é que contabilisticamente podia
ser feito o abate de uma dívida de uma empresa. --------------------------------------O senhor presidente respondeu que o empresário em nome individual ou o gestor é
o responsável pela dívida. Explicou depois que é a mesma coisa que o apoio. --------18 de agosto de 2020

O senhor vereador Victor Ferraz alertou para o facto de na lista constarem
números de contribuintes e números de empresas. --------------------------------------O senhor presidente disse que o responsável é o sócio gerente e o empresário em
nome individual. ------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se na prática a câmara municipal não
estaria a dar um financiamento a uma empresa. ----------------------------------------O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que se trata de um dívida
que o empresário tem para com o município. ---------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a câmara municipal estava a dar um
apoio individual ao empresário.-------------------------------------------------------------O senhor presidente perguntou se o senhor vereador preferia que o empresário
fosse apoiado e não pagasse a dívida que tem ao município. ---------------------------O senhor vereador Victor Ferraz respondeu negativamente, mas perguntou se
legalmente a câmara municipal podia fazer isso. ----------------------------------------O senhor presidente explicou que esta é uma forma do município cobrar dívidas
que não iria conseguir cobrar de outra maneira, algumas delas de valores bastante
baixos. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse entender o alcance e a lógica da proposta. O senhor presidente explicou que este assunto foi analisado por uma jurista que
lhe garantiu que esta forma de proceder era perfeitamente legal. -------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que assim a câmara municipal poderia
abater a dívida de uma empresa com base num apoio da autarquia. ------------------O senhor presidente explicou que a pessoa é responsável pela dívida. ----------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o sócio gerente passa assim a ser
responsável pela dívida da empresa. ------------------------------------------------------O senhor presidente disse que foram identificados quarenta e dois casos destes,
sendo esta a forma do empresário receber um apoio e da autarquia ser ressarcida
das dívidas que tem. Reiterou depois que o sócio gerente é responsável pelas
dívidas da empresa. -------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que aparece o nome da empresa na lista,
quando talvez fizesse mais sentido que aparecesse o nome do empresário.
Perguntou depois se na lista pode constar o nome da empresa. ------------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente, uma vez que o empresário é o
responsável. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que a alternativa seria os empresários
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receberem o apoio e depois pagarem as dívidas ao município. -------------------------O senhor presidente disse que até existem casos de esquecimento, como ilustram
as dívidas de dois euros. -------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o fundo não foi esgotado, apesar
da prorrogação de prazo concedida. Lembrou depois que a proposta de incluir os
profissionais liberais foi inicialmente feita pelos vereadores não permanentes.
Perguntou seguidamente se o fundo de um milhão de euros inclui esta nova
proposta, ou se irá ser feito um acréscimo ao valor do fundo. ------------------------O senhor presidente disse que se vai utilizar o fundo já existente até se esgotar
o valor inicial. Explicou depois que será sempre possível fazer uma alteração
orçamental para reforçar este valor, caso assim se justifique. Terminou dizendo
que ainda só foram gastos cerca de quatrocentos e sessenta mil euros do fundo
inicial. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o fundo não está a ter o sucesso
que é referido na proposta, uma vez que o valor despendido fica abaixo dos 50%.
Defendeu depois que o modelo inicial não vai captar mais interessados, daí
concordar com a inclusão dos profissionais liberais.-------------------------------------O senhor presidente lembrou que a atual proposta também inclui os empresários
que começaram a sua atividade há pouco tempo, desde que o tenham feito antes
de dezoito de março. Referiu ainda que agora também poderão ser contemplados
os membros de cooperativas. Explicou seguidamente que a atual proposta é o
resultado daquilo que foi ouvindo dos vários setores da sociedade. Terminou
dizendo que a proposta também teve por base as candidaturas rejeitadas ao
primeiro fundo criado. ----------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a proposta dos vereadores não
permanentes relativa aos vouchers podia ser considerada neste âmbito, talvez
numa fase seguinte. -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que estava a pensar atribuir refeições nos restaurantes
aderentes aos elementos que estiveram na linha da frente do combate à pandemia,
nomeadamente:

profissionais

de

saúde,

GNR,

bombeiros,

Cruz

Vermelha,

Autoridade Marítima, Proteção Civil, etc. Explicou ainda que o município pagaria
depois diretamente aos restaurantes estas refeições. Referiu seguidamente que
também equacionou a hipótese dos vouchers, embora não saiba se esta solução é
legal. Afirmou depois que a AMAL equacionou fazer um espetáculo musical no
Estádio do Algarve para agradecer às pessoas que referiu anteriormente, o que
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infelizmente não se veio a concretizar. Defendeu ainda que um apoio pressupõe
sempre uma troca qualquer, nem que seja virtual, o que é mais difícil na hipótese
dos vouchers. Alertou depois para o facto de a legalidade ter sempre que ser
cumprida nos apoios que o município dá. --------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o Estado Português paga aos
promotores turísticos um determinado valor por cada turista que consigam trazer
para o país, o que também talvez fosse possível em termos autárquicos. Defendeu
depois que também deveria ser possível o município atribuir esses vouchers a quem
achar por bem, nomeadamente às pessoas referidas pelo senhor presidente.
Referiu seguidamente que o mesmo poderia ser feito para o artesanato, podendo o
município adquirir artigos alusivos ao concelho. Admitiu também que já é um pouco
mais complicado implementar uma medida deste género para o pequeno comércio,
área que talvez fosse possível ajudar também através da atribuição de vouchers.
O senhor presidente disse que também poderia ser promovido um mercado de
produtos hortícolas e de artesanato do concelho no largo Engenheiro Duarte
Pacheco, o que poderia ser realizado de duas em duas semanas, ou uma vez por
mês. Explicou depois que esta seria a forma de promover um setor carenciado
como é o setor agrícola, até porque nesta fase as pessoas têm maior apetência
para adquirir coisas do campo. Referiu seguidamente que seria mais difícil fazer
um mercado de produtos biológicos, uma vez que não é fácil certificar estes
produtos. Defendeu depois a criação de um market center, uma base de dados
com todos os comerciantes do concelho das mais diversas atividades, o que seria
útil quando o município precisasse de adquirir determinados bens ou serviços, dado
que primeiro se recorreria aos comerciantes locais e não aos que são externos ao
concelho. Explicou seguidamente que esta solução só seria possível nos concursos
por convites e não nos concursos públicos. Disse ainda que esta solução teria
sempre que respeitar o Código da Contratação Pública, norma que estava para ser
alterada precisamente neste âmbito concreto. Referiu seguidamente que esta
medida tinha como objetivo beneficiar e promover o comércio local. ------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que todas as ideias são boas e que
respeita as ideias do senhor presidente, até porque a câmara municipal não pode
ficar parada. Defendeu depois que tem que haver a consciência que a câmara
municipal não vai conseguir resolver todos os problemas de toda a população.
Referiu seguidamente que a câmara municipal deve fazer o máximo possível,
utilizando a imaginação e a criatividade para atingir os seus objetivos. Explicou
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também que é por isso que os vereadores não permanentes criticam os gastos
feitos em medidas desnecessárias de promoção do concelho, até porque se está a
falar de um ano atípico, pelo que não se podem utilizar as mesmas metodologias
que foram usadas no passado. Defendeu ainda que a câmara municipal deve
programar

a

sua

ação,

definindo

os

problemas

e

atacando-os.

Reiterou

seguidamente que a câmara municipal tem sido um pouco reativa neste âmbito e
explicou que os vereadores não permanentes estarão sempre do lado do executivo
permanente para criar dinâmicas que minimizem os impactos da crise sanitária.
Afirmou depois que da parte empresarial há interesse em ter os estabelecimentos
mais tempo abertos, ou seja, durante o período de inverno, até dezembro. Referiu
ainda que se existir uma boa parceria entre a autarquia e os empresários, as
soluções podem funcionar. ------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou se os aviões podiam ser utilizados para
fazer um agradecimento a todo o pessoal que esteve envolvido no combate à
pandemia, juntando assim o útil ao agradável. Afirmou depois que o mercado é
uma boa ideia, mas não deve ser feito ao sábado para não prejudicar os mercados
municipais que funcionam nesse dia. -------------------------------------------------------O senhor presidente disse que também tinha pensado tapar as casas velhas e
devolutas do centro de Albufeira com uns painéis que seriam pintados por artistas
locais. Afirmou depois que esta iniciativa deveria estar concluída antes do próximo
verão e que só seria realizada nas casas cujos proprietários concordassem.
Explicou também que há casas assim na rua Alves Correia, na rua do MFA, na rua
do Ténis, etc. -------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que tem ali uma casa e recentemente
reparou num problema, uma vez que algumas casas foram emparedadas, mas depois
por trás das casas os terraços convergem, pelo que as pessoas podem passar
facilmente de um lado para o outro. ------------------------------------------------------O senhor presidente disse que foram os privados que emparedaram as casas. ------A senhora vereadora Sara Serra pediu atenção para esta situação, até porque
uma das casas costuma ser ocupada por toxicodependentes. --------------------------O senhor vereador Victor Ferraz explicou que os vouchers não seriam oferecidos
na proposta dos vereadores não permanentes, sendo antes adquiridos por cinco
euros

e

valendo depois

vinte euros quando

trocados nos

estabelecimentos

aderentes, o que incluía não só restaurantes, como também o comércio local, ou
seja, era mais abrangente e permitiria gerar liquidez a estes empresários.
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Lembrou ainda que inicialmente foram propostos vinte mil vouchers. Referiu
seguidamente que é boa a ideia de apoiar os profissionais que estiveram na linha
da frente de combate à pandemia, mas um pouco reduzida tendo em conta a
dimensão do concelho. ----------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
propuseram a criação da Comissão de Acompanhamento da Crise para que tudo isto
fizesse sentido, ou seja, para discutir a pertinência, exequibilidade e legalidade
das várias soluções que fossem surgindo. Terminou lamentado que esta comissão
não tenha funcionado.-----------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou quais eram as grandes alterações
desta proposta face à proposta inicial. ---------------------------------------------------O senhor presidente disse que nesta proposta também estão contemplados os
profissionais liberais. Afirmou depois que na proposta também consta a questão
das cooperativas e a questão dos empresários que iniciaram a atividade até
dezoito de março último. -------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se um empresário que tenha aberto
pela primeira vez em fevereiro está abrangido por este fundo. -----------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente. ---------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se era viável enviar estas listas
respeitando o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, uma vez que as
listas têm os nomes das pessoas e o dinheiro que receberam. -------------------------O senhor presidente disse supor que se tratam de dados que têm que ser públicos,
uma vez que se tratam de dinheiros públicos. -------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os dados pessoais estão apagados nos
contratos que são celebrados pelo município. --------------------------------------------O senhor presidente disse que esta situação poderia ser vista a nível jurídico. -----O senhor vereador Victor Ferraz concordou. --------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= FUNDO DE APOIO EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO – ANÁLISE DE
CANDIDATURAS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação, com
origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, do seguinte teor: “A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente de
09/06/2020, determinando a criação de um Fundo de Apoio Empresarial e Associativo,
na sua reunião de 16/06/2020. A aprovação ficou condicionada à aprovação por parte
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da digníssima Assembleia Municipal da terceira revisão – alteração modificativa às GOP
2020-2023 e da terceira revisão – alteração modificativa do Orçamento de 2020. -----No dia 30/06/2020 foi ainda aprovado pela Câmara Municipal de Albufeira uma
retificação da proposta aprovada no dia 16/06/2020, com pequenas alterações/
especificações do Fundo de Apoio Empresarial e Associativo. -----------------------------No dia 01/07/2020 foi aprovada pela digníssima Assembleia Municipal a terceira
revisão – alteração modificativa às GOP 2020-2023 bem como a terceira revisão –
alteração modificativa do Orçamento de 2020. --------------------------------------------O Fundo de Apoio Empresarial e Associativo tem a dotação de 1.000.000€ (um milhão
de euros), sendo que o apoio concedido por empresário será de 2.000 € (dois mil euros)
de acordo com o ponto 10 das normas. ------------------------------------------------------De acordo com o ponto 12 das normas e condições do Fundo de Apoio Empresarial e
Associativo, a concessão de apoios teria como critério de apreciação e decisão a data e
hora de apresentação das candidaturas, sendo que a responsabilidade inscrição e a
respetiva

tramitação

das

candidaturas

caberia

ao

AGE

(Gabinete

de

Empreendedorismo de Albufeira).-----------------------------------------------------------O prazo para submissão de candidaturas decorreu entre os dias 02 e 31 de julho de
2020, durante o qual foram rececionadas 512 candidaturas, cuja análise efetuada
consta do Relatório em anexo. --------------------------------------------------------------Do total das 512 candidaturas recebidas, parte delas tratavam-se de candidaturas dos
mesmos empresários, pois haviam sido excluídos numa primeira fase, por não
apresentarem todos os documentos exigidos para efeitos de análise de candidaturas,
pelo que 313 foram novas candidaturas, de diferentes empresários. Destas 313
candidaturas, 235 foram consideradas admitidas para análise por terem sido
devidamente instruídas (continham o formulário devidamente preenchido e assinado,
bem como todos os documentos de entrega obrigatória para a tipologia de empresário
alvo da candidatura) e por cumprirem com os critérios de elegibilidade, e 78 foram
consideradas excluídas por não cumprirem com os requisitos e os critérios de
elegibilidade definidos para o Fundo.” ------------------------------------------------------Esta informação fazia-se acompanhar do Relatório nela referido, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------------------------------Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------= FUNDO DE APOIO EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO – II FASE – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em treze de agosto corrente, foi
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apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------A. “A I Fase do Fundo de Apoio Empresarial e Associativo criado para ajudar os
empresários do concelho a vencer a crise económica provocada pela Pandemia do
COVID-19, foi um sucesso, tanto pelo número de candidaturas, como pelo número de
apoios que esta CMA vai conceder aos empresários do concelho. ----------------------B. Pelo que urge agora alargar o leque de beneficiários, para as cooperativas e
profissionais dependentes de inscrição em ordem profissional, vulgarmente
conhecidos como profissionais liberais, por termos conhecimento que as respetivas
ordens profissionais não concederam até agora, nenhum apoio que os ajude a
enfrentar os feitos da Pandemia, tal como as cooperativas que também não foram
contempladas. -----------------------------------------------------------------------------C. Tais profissionais, são essenciais ao tecido económico do concelho de forma a
reforçar o equilíbrio da economia. -------------------------------------------------------D. Quanto aos profissionais dependentes de inscrição em ordem profissional, porque a
natureza dos serviços que prestam têm uma margem de lucro superior aos restantes
agentes económicos, decidiu-se baixar o valor do volume de negócios que dá acesso à
candidatura de forma a beneficiar quem mais precisa. ---------------------------------E. 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 com certeza vai ser no Outono e Inverno que os efeitos da Pandemia se
farão sentir com mais intensidade. ------------------------------------------------------F. Principalmente os empresários que exercem atividades sazonais vão passar especiais
dificuldades, pois terão que sobreviver a um Inverno, sem as economias que fazem,
normalmente, no Verão. -------------------------------------------------------------------G. Foram obrigados a manter-se encerrados e neste momento, os que abriram, viram
seus lucros diminuírem drasticamente, porquanto os custos aumentaram e as
receitas diminuíram, devido à necessidade de contenção do vírus. ---------------------H. Muitos destes empresários, após tantos meses encerrados já não têm capacidade
para retomar a atividade e manter os seus postos de trabalho. ------------------------I. É necessário incentivá-los, de forma a viabilizar a abertura e manutenção dos seus
negócios, extremamente importantes para a boa composição do tecido empresarial
do concelho. -------------------------------------------------------------------------------J. De acordo com os artigos 2º, 7º e 23º do Regime Jurídico das Autarquias Locais
(“RJAL”) constituem atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos
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interesses próprios das respetivas populações. -----------------------------------------K. Designadamente, tem atribuições nos domínios da promoção e desenvolvimento,
saúde, ação social e desenvolvimento local (art. 23º da Lei 75/2013 de 12 de
setembro). --------------------------------------------------------------------------------L. Por outro lado, a Lei nº 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. -----------------------------------------------------------------------M. No seu artigo 4º 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 nº 1 do art. 33º 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. ------------------------------N. No entanto, tal competência é originaria da Câmara Municipal, pelo que, se submete
a presente proposta a aprovação ao abrigo dos artigos 2º, 23º nº 1 e nº 2 alínea h) e
m) e 32º do RJAL aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 4º,
nº 1 e 2 da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, ----------------------------------------------Pelo que, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------À Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, aprovar a “II Fase do Fundo de Apoio
Empresarial e Associativo “, subordinado aos princípios e regras de candidatura anexas
como documentos de 1 a 6.” ------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
DE LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO DE 1 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ 31 DE
OUTUBRO DE 2020 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente, em trinta e um de julho último, do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O levantamento gradual das suspensões e interdições decretados durante o período
do estado de emergência e o estado de calamidade, repercute-se agora num caminho
de regresso gradual da atividade económica ao seu normal funcionamento, mediante
a avaliação do quadro epidemiológico, sanitário, social e económico; -------------------18 de agosto de 2020

2. As medidas já adotadas pelo Município (no âmbito das suas atribuições e
competências), no que ao apoio à economia local diz respeito, afiguram-se como
essenciais para que a mesma recupere desta fase difícil provocada pela pandemia; --3. 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; -------------------------4. 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; ---------------------------------------------5. O tecido empresarial no concelho de Albufeira necessita de medidas concretas que
visem a promoção do desenvolvimento económico do concelho; -------------------------6. Tais medidas pretendem alavancar a economia local numa época em que é expectável
e desejável, ainda que com as contingências atuais, que as atividades económicas
existentes no concelho, verifiquem um aumento do número de turistas e,
consequentemente, se espera dos agentes económicos, a dinamização necessária
para atração de pessoas ao concelho; ----------------------------------------------------7. Tal dinamização, ainda que com as contingências vividas atualmente fruto da
pandemia, passará pela realização de determinadas atividades temporárias atrativas
dos turistas; ------------------------------------------------------------------------------8. Fruto do tecido empresarial existente no concelho, a dinamização pretendida e
preconizada pelos agentes económicos passa, nesta época do ano, pelo exercício de
atividades ruidosas temporárias; --------------------------------------------------------9. A prossecução de tais atividades temporárias estão, por força do previsto no
Regulamento Geral do Ruído (DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro) e no Regulamento
Municipal de Ruído Ambiental (Regulamento n.º 332/2016), sujeitas a licenciamento; 10. Tal licenciamento se encontra sujeito ao pagamento de taxas previstas no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira; -----------------11. Cabe às Câmaras Municipais fomentar a economia local, de molde a poder proteger
as suas populações, evitando uma crise social de maiores proporções; -----------------12. A generalidade dos operadores económicos se depara com a aludida diminuição de
rendimentos, não podendo a Câmara Municipal de Albufeira proceder a qualquer
análise casuística; -------------------------------------------------------------------------13. A presente medida tem como intuito a diminuição dos efeitos negativos da pandemia
na economia local sem que, com isso, se deixe de ter de verificar o rigoroso
cumprimento das medidas até então adotadas para a prevenção, contenção e
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mitigação da transmissão da doença, mantendo-se a necessidade, por razões de
saúde pública, de se observar regras de ocupação, permanência e distanciamento
físico, bem como regras de higiene na realização de tais atividades temporárias; ----14. A promoção do equilíbrio e a harmonização dos interesses, quer dos agentes
económicos locais e dos seus trabalhadores, quer dos residentes, visitantes e
turistas na envolvente dos estabelecimentos, quer dos consumidores em geral,
implica necessariamente e, como tal, não isenta os agentes económicos, do
cumprimento rigoroso de todos os pressupostos previstos na legislação supra
mencionada para o exercício das atividades ruidosas temporárias e a emissão das
Licenças Especiais de Ruído (LER’s), fixando as condições de exercício de tais
atividades; --------------------------------------------------------------------------------15. Nos termos do disposto na al. e), do n.º 4, do art.º 5.º, do Regulamento de Taxas e
Outras Receitas do Município de Albufeira, poderão ser isentas do pagamento de
taxas as entidade ou indivíduos, quando estejam em causa situações de “calamidade
pública”; -----------------------------------------------------------------------------------16. Pese embora estejamos, neste momento, por força da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 53-A/2020 (Diário da República n.º 135/2020, 2.º Suplemento, Série I
de 2020-07-14) em “situação de alerta” e não de “calamidade” e, o referido
Regulamento contenha a expressão, “situação de calamidade pública”, certo é que o
país mantem a necessidade, por razões de saúde pública, de observar regras
excecionais de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de
higiene e, ainda, de manter em vigor medidas excecionais e específicas quanto ao
funcionamento de determinadas atividades, não se garantindo que, a qualquer
momento, possa ser novamente decretada a declaração de um patamar superior; ----17. 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; ----18. Face à importância da retoma da atividade económica no Município e, do seu
exercício de acordo com as regras vigentes e, 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; ------------19. 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, que se decida sobre o presente com obrigatoriedade
de tal decisão ficar sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na primeira reunião
realizada após a sua prática. -------------------------------------------------------------Determino: -----------------------------------------------------------------------------------18 de agosto de 2020

a) A isenção do pagamento de taxas de Licenças Especiais de Ruído, com efeitos a
partir de 01 de Agosto e até 31 de Outubro de 2020; ----------------------------------b) Remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos do n.º 3 do artigo
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para a reunião de câmara seguinte.” ----Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ------= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROGRAMA DE ADAPTAÇÃO EDUCATIVO DO
CONCELHO DE ALBUFEIRA À COVID-19 – ANO LETIVO 2020/2021
– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em treze de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------a) O desafio colocado pela incerteza de evolução da pandemia COVID-19, e atendendo
à necessidade de programar o arranque do próximo ano letivo, no que respeita às
competências de apoio por parte do Município de Albufeira à comunidade escolar, e
aos Agrupamentos Escolares do Concelho, definindo estratégias conjuntas de
cooperação e colaboração; ----------------------------------------------------------------b) O MUNICIPIO DE ALBUFEIRA tem condições para através dos meios adequados
contribuir para uma estratégia de apoio e adaptação, em termos de um programa de
acompanhamento técnico da comunidade educativa do concelho de Albufeira, de
modo a minimizar de forma preventiva os eventuais impactos da atual crise de saúde
pública, dotando de maior conhecimento e resiliência os diversos atores em meio
escolar, desde docentes, não-docentes, alunos, encarregados de educação e pais; ---c) O

AGRUPAMENTO

DE

ESCOLAS

DE

ALBUFEIRA

representa

diversos

estabelecimentos de ensino, designadamente, no ensino pré-escolar, nos 1.º, 2.º 3.º
ciclos de ensino, assim como no ensino secundário;--------------------------------------d) O referido Agrupamento tem o seguinte número de alunos previsto (cerca de 2395
alunos): ------------------------------------------------------------------------------------i. 339 alunos nos Jardins-de-Infância (3 estabelecimentos). -----------------------------ii. 798 nas escolas de 1.º Ciclo (3 estabelecimentos); --------------------------------------iii. 827 alunos nas escolas de 2.º Ciclo e 3.º Ciclo (2 estabelecimento) --------------------iv. 431 alunos no ensino secundário (1 estabelecimento); -----------------------------------e) O disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro

que
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Municipal

para
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ou

comparticipar, pelos meios adequados, as atividades de interesse municipal, entre
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outras, as de natureza educativa, incluindo aquelas que contribuam para a promoção
da saúde e prevenção das doenças; ------------------------------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a realização do Protocolo, a
estabelecer entre as partes – Município de Albufeira e Agrupamento de Escolas de
Albufeira, acordo com o documento anexo a esta proposta – “Programa de Adaptação
Educativa do Concelho de Albufeira à COVID-19 – ano letivo 2020/2021”, que
estabelece as ações de colaboração e cooperação genéricas, com vista a definir e
implementar medidas que contribuam para a existência de um ambiente educativo com
máxima segurança, em termos de saúde publica no Concelho de Albufeira. ---------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de cooperação nela
referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos referentes à presente reunião. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE – PROGRAMA DE ADAPTAÇÃO EDUCATIVO DO
CONCELHO DE ALBUFEIRA À COVID-19 – ANO LETIVO 2020/2021
– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em treze de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------a) O desafio colocado pela incerteza de evolução da pandemia COVID-19, e atendendo
à necessidade de programar o arranque do próximo ano letivo, no que respeita às
competências de apoio por parte do Município de Albufeira à comunidade escolar, e
aos Agrupamentos Escolares do Concelho, definindo estratégias conjuntas de
cooperação e colaboração;----------------------------------------------------------------b) O MUNICIPIO DE ALBUFEIRA tem condições para através dos meios adequados
contribuir para uma estratégia de apoio e adaptação, em termos de um programa de
acompanhamento técnico da comunidade educativa do concelho de Albufeira, de
modo a minimizar de forma preventiva os eventuais impactos da atual crise de saúde
pública, dotando de maior conhecimento e resiliência aos diversos atores em meio
escolar, desde docentes, não-docentes, alunos, encarregados de educação e pais; ---c) O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE representa diversos
estabelecimentos de ensino, designadamente, no ensino pré-escolar, nos 1.º, 2.º 3º
ciclos de ensino, assim como no ensino secundário; -------------------------------------18 de agosto de 2020

d) O referido Agrupamento tem o seguinte número de alunos previsto (cerca 2199 de
alunos): ------------------------------------------------------------------------------------i. 177 alunos nos Jardins-de-Infância (3 estabelecimentos). -----------------------------ii. 384 alunos nas escolas de 1.º Ciclo (4 estabelecimentos); ------------------------------iii. 758 alunos nas escolas de 2.º Ciclo e 3.º Ciclo (2 estabelecimento) --------------------iv. 880 alunos no ensino secundário (1 estabelecimento); ----------------------------------e) O disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro

que
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da

Câmara
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para
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ou

comparticipar, pelos meios adequados, as atividades de interesse municipal, entre
outras, as de natureza educativa, incluindo aquelas que contribuam para a promoção
da saúde e prevenção das doenças; ------------------------------------------------------Proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a realização do Protocolo, a
estabelecer entre as partes – Município de Albufeira e Agrupamento de Escolas
Albufeira Poente, acordo com o documento anexo a esta proposta – “Programa de
Adaptação Educativa do Concelho de Albufeira à COVID-19 – ano letivo 2020/2021”,
que estabelece as ações de colaboração e cooperação genéricas, com vista a definir e
implementar medidas que contribuam para a existência de um ambiente educativo com
máxima segurança, em termos de saúde pública no Concelho de Albufeira.” --------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de cooperação nela
referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos referentes à presente reunião. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz,
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ---------------------------------= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE FERREIRAS – PROGRAMA DE ADAPTAÇÃO EDUCATIVO DO
CONCELHO DE ALBUFEIRA À COVID-19 – ANO LETIVO 2020/2021
– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em treze de agosto corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------18 de agosto de 2020
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a) O desafio colocado pela incerteza de evolução da pandemia COVID-19, e atendendo
à necessidade de programar o arranque do próximo ano letivo, no que respeita às
competências de apoio por parte do Município de Albufeira à comunidade escolar, e
aos Agrupamentos Escolares do Concelho, definindo estratégias conjuntas de
cooperação e colaboração;----------------------------------------------------------------b) O MUNICIPIO DE ALBUFEIRA tem condições para através dos meios adequados
contribuir para uma estratégia de apoio e adaptação, em termos de um programa de
acompanhamento técnico da comunidade educativa do concelho de Albufeira, de
modo a minimizar de forma preventiva os eventuais impactos da atual crise de saúde
pública, dotando de maior conhecimento e resiliência os diversos atores em meio
escolar; -----------------------------------------------------------------------------------c) O

AGRUPAMENTO

DE

ESCOLAS

DE

FERREIRAS

representa

diversos

estabelecimentos de ensino, designadamente, no ensino pré-escolar e nos 1.º, 2.º 3.º
ciclos de ensino; --------------------------------------------------------------------------d) O referido Agrupamento tem o seguinte número de alunos previsto (cerca de 2382
alunos): ------------------------------------------------------------------------------------i. 491 alunos nos Jardins-de-Infância (5 estabelecimentos). -----------------------------ii. 801 alunos nas escolas de 1.º Ciclo (6 estabelecimentos); ------------------------------iii. 1090 alunos nas escolas de 2.º Ciclo e 3.º Ciclo (3 estabelecimento) -------------------e) O disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro

que
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da
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Municipal

para

apoiar

ou

comparticipar, pelos meios adequados, as atividades de interesse municipal, entre
outras, as de natureza educativa, incluindo aquelas que contribuam para a promoção
da saúde e prevenção das doenças; ------------------------------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a realização do Protocolo, a
estabelecer entre as partes – Município de Albufeira e Agrupamento de Escolas de
Ferreiras, acordo com o documento anexo a esta proposta – “Programa de Adaptação
Educativa do Concelho de Albufeira à COVID-19 – ano letivo 2020/2021”, que
estabelece as ações de colaboração e cooperação genéricas, com vista a definir e
implementar medidas que contribuam para a existência de um ambiente educativo com
máxima segurança, em termos de saúde pública no Concelho de Albufeira.” --------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de cooperação nela
referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos referentes à presente reunião. -----------------------18 de agosto de 2020

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ----------------Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação
regressou à sala. ----------------------------------------------------------------------------= PROTOCOLOS – EXISTIR – ASSOCIAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO E
REABILITAÇÃO DE POPULAÇÕES DEFICIENTES E DESFAVORECIDAS
- URPE – ADENDA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Ao abrigo do regulamento definido pelo MQPDI – Qualificação de Pessoas com
Deficiência e Incapacidade, nos termos do disposto no capítulo II, decreto-lei n.º
108/2015, de 17 de Junho, a Existir – Associação para a Intervenção e Reabilitação de
Populações Deficientes e Desfavorecidas – URPE com sede em Loulé, veio solicitar a
aprovação de uma Adenda ao protocolo de cooperação para o desenvolvimento de
formação prática em contexto de trabalho, celebrado entre o Município de Albufeira, a
referida Associação e o estagiário Bruno Correia dos Reis, tendo em vista a
continuidade do estágio curricular na área de Assistente Administrativo pelo período
compreendido entre 19 de agosto e 22 de dezembro de 2020. ----------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Que adenda ao protocolo em apreço se destina ao desenvolvimento de formação em
contexto de trabalho, do formando Bruno Correia dos Reis, na Divisão de Ação
Social no Espaço Integrar sito no Parque Lúdico; ---------------------------------------2. O interesse e disponibilidade manifestados pela Chefe de Divisão da DAS, Dra. Ana
Rita Rodrigues; ----------------------------------------------------------------------------3. Que a presente adenda ao protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as
entidades, as condições para proporcionar ao formando o desenvolvimento de
formação em contexto de trabalho, a decorrer no período compreendido entre 19 de
agosto e 22 de dezembro de 2020; ------------------------------------------------------4. Que as atividades a desenvolver, na área de Assistente Administrativo, não são
remuneradas, e o formando/estagiário estará abrangido pelo seguro escolar, pelo
que não acarreta quaisquer custos para o Município; ------------------------------------5. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere
a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos
meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ------------------------------------18 de agosto de 2020
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6. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a adenda ao protocolo entre o
Município de Albufeira, Existir – Associação para a Intervenção e Reabilitação de
Populações Deficientes e Desfavorecidas – URPE e o estagiário Bruno Correia dos Reis,
nos termos da minuta que se anexa.” --------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da adenda ao protocolo de cooperação de formação
prática em contexto de trabalho nela referido, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à
presente reunião.-----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS
= HABITAÇÃO SOCIAL – JOSÉ MANUEL DO CARMO SERAFIM
– REQUERIMENTO =
Foi apresentado uma comunicação eletrónica em nome de José Manuel do Carmo
Serafim, pelo qual solicita a restituição do valor do agravamento de cinquenta por
cento devido ao não pagamento, dentro do prazo, da renda de habitação social na
Ladeira da Fonte, Lote 3, 1.º Direito – Bairro de Paderne, em Paderne. ------------------Este requerimento encontrava-se instruído com duas informações. ----------------------- A primeira, com origem na Divisão de Atendimento, Informática e Modernização
Administrativa, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------“Pretende o requerente a devolução no valor de 200,00 € cobrados a mais, visto ter-se
deslocado à Câmara para efetuar o pagamento da renda de casa nos meses de abril e
maio e esta encontrar-se encerrada. --------------------------------------------------------Informo que o valor cobrado a mais deve-se ao agravamento de 50%, devido ao não
pagamento da renda dentro do prazo. -------------------------------------------------------Mais informo que nos meses de abril e maio, a Câmara esteve encerrada ao público mas
a funcionar em regime de teletrabalho, devido ao estado de emergência que o país se
encontrava, ficando estabelecido que fosse dada a referência para pagamento no MB,
caso fossemos contactados pelos arrendatários.” ------------------------------------------- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Atendimento, Informática e
Modernização Administrativa, do teor seguinte: -------------------------------------------“Face à informação dos serviços, foram cobrados 50% do valor da renda por a mesma
não ter sido paga dentro do prazo. Informa-se que no referido período os serviços
estiveram em teletrabalho, sendo o contacto com os munícipes através de email e
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telefone. Alega o requerente que se deslocou à câmara para efetuar o pagamento da
renda de casa e esta encontrava-se encerrada. --------------------------------------------Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, autorização para a restituição do
valor pago pelo agravamento do pagamento fora de prazo.” --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a restituição do valor pago da multa
referente ao pagamento de renda de habitação social. ---------------------------------= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – MANUEL DUARTE NEVES
CARPINTEIRO – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do
Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão
abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de
horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: -------------------------------Nome
Manuel Duarte Neves Carpinteiro

N.º de Horas
90

Unidade Orgânica
SMV

2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da
pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é
remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou
privadas, de interesse para a comunidade; ----------------------------------------------3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na
sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal; ----------------------4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são
integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em
articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos
ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar
maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo
permanente); -----------------------------------------------------------------------------5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do
trabalho a favor da comunidade, no Serviço Municipal de Veterinária; ----------------6. Os serviços do Serviço Municipal de Veterinária, dispõem de uma série de tarefas
que podem ser exercidas por indivíduos na situação de prestação de trabalho a
favor da comunidade, sendo que as tarefas serão atribuídas e coordenadas pelo
encarregado ou responsável do respetivo serviço e cuja finalidade do trabalho se
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reverterá a favor do município e dos seus munícipes; ----------------------------------7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do
artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de
competências do órgão executivo – Câmara Municipal; ---------------------------------PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar no
Serviço Municipal de Veterinária o cidadão Manuel Duarte Neves Carpinteiro para a
prestação de 90 horas de trabalho a favor da comunidade.” ------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CANDIDATURAS - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
- CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO (CEI) – CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------------1. O “Contrato Emprego-Inserção” é uma medida promovida pelo IEFP que tem por
objetivo o desenvolvimento de trabalho socialmente necessário com a duração
máxima de doze meses, e encontra-se regulamentada através da Portaria nº
128/2009, de 30 de janeiro, na republicação dada pela Portaria nº 20-B/2014, de 30
de janeiro; --------------------------------------------------------------------------------2. Nos termos do artigo 3º da Portaria nº 128/2009, de 30 de janeiro, na redação
atual, são objetivos do trabalho socialmente necessário: ------------------------------- Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e
melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do
contacto com o mercado de trabalho; --------------------------------------------------- Fomentar o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades,
evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização; ------------------- A satisfação de necessidades sociais ou coletivas, em particular ao nível local ou
regional; ----------------------------------------------------------------------------------- O Município pode candidatar-se como entidade promotora; (alínea b), do nº 1, do
artº 4º, da Portaria nº 128/2009, de 30 de janeiro, na redação atual); --------------- No Município existem condições para se promover duas candidaturas à medida
“Contrato Emprego-Inserção” destinadas à prestação de trabalho social no Centro
de Bem Estar Animal; --------------------------------------------------------------------- Constituem encargos da entidade promotora o pagamento da bolsa complementar no
montante de 20% do indexante dos apoios sociais (IAS), ou seja, de €87,76, do
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subsídio

de

refeição,

de

transporte

e

do

seguro,

os

quais

totalizam,

discriminadamente, os seguintes encargos: ----------------------------------------------Nº de
meses

Montante
unitário

Encargos

Bolsa

87,76 €

702,08 €

Subsídio de refeição

104,94 €

839,52 €

53,24 €

425,92 €

Subsídio de
transporte

4

Nº de
candidaturas

2

Seguro

Obs.

i)
ii)

TOTAL

1967,52 €

[i] Correspondente a 0,11€/ 22km, para 22 dias, destinado a 2 candidaturas, para um
período de 01 de setembro a 31 de dezembro. ---------------------------------------------[ii] O montante atinente ao seguro será assegurado através do contrato em vigor. ------PROPONHO, ----------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a formalização
de duas candidaturas à medida “Contrato Emprego-Inserção”, para o período de 01 de
setembro a 31 de dezembro de 2020.” ------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CANDIDATURAS - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
- CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO (CEI) – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------------1. O “Contrato Emprego-Inserção” é uma medida promovida pelo IEFP que tem por
objetivo o desenvolvimento de trabalho socialmente necessário com a duração
máxima de doze meses, e encontra-se regulamentada através da Portaria nº
128/2009, de 30 de janeiro, na republicação dada pela Portaria nº 20-B/2014, de 30
de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------2. Nos termos do artigo 3º da Portaria nº 128/2009, de 30 de janeiro, na redação
atual, são objetivos do trabalho socialmente necessário: ------------------------------- Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e
melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do
contacto com o mercado de trabalho;---------------------------------------------------- Fomentar o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades,
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evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização; ------------------- A satisfação de necessidades sociais ou coletivas, em particular ao nível local ou
regional; ----------------------------------------------------------------------------------- O Município pode candidatar-se como entidade promotora; (alínea b), do nº 1, do
artº 4º, da Portaria nº 128/2009, de 30 de janeiro, na redação atual); --------------- No Município existem condições para se promover trinta candidaturas à medida
“Contrato Emprego-Inserção” destinadas à prestação de trabalho social na Divisão
de Educação; ------------------------------------------------------------------------------ Constituem encargos da entidade promotora o pagamento da bolsa complementar no
montante de 20% do indexante dos apoios sociais (IAS), ou seja, de €87,76, do
subsídio

de

refeição,

de

transporte

e

do

seguro,

os

quais

totalizam,

discriminadamente, os seguintes encargos: ---------------------------------------------Nº de
meses

Nº de
candidaturas

Bolsa
Subsídio de refeição
Subsídio de
transporte

4

30

Montante
unitário

Encargos

87,76 €

10531,20 €

104,94 €

12592,80 €

53,24 €

6388,80 €

Seguro

Obs.

i)
ii)

TOTAL

29512,80 €

[i] Correspondente a 0,11€/ 22km, para 22 dias, destinado a 30 candidaturas, para um
período de 01 de setembro a 31 de dezembro. ---------------------------------------------[ii] O montante atinente ao seguro será assegurado através do contrato em vigor. ------PROPONHO, ----------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a formalização
de trinta candidaturas à medida “Contrato Emprego-Inserção”, para o período de 01 de
setembro a 31 de dezembro de 2020.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE LOJAS LOCALIZADAS NO MERCADO
MUNICIPAL DE AREIAS DE S. JOÃO, EM ALBUFEIRA – APROVAÇÃO DAS
PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS
ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de
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Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Encontrando-se por um lado, a terminar o prazo das licenças para exploração
temporária das lojas, -------------------------------------------------------------------------- LOJA FLORISTA (Comercialização e arranjos de flores e plantas), com 24,50 m2; ----- L0JA CABELEIREIRO/ESTETICISTA (Lavar, cortar, pentear o cabelo, manicura,
pedicura, depilação, etc), com 46,50 m2; ---------------------------------------------------LOJA SNACK-BAR/CAFÉ (Comercialização de bebidas, café e snacks – torrada,
bifanas, tostas, hambúrgueres, etc), com 29,20 m2, ---------------------------------------e por outro, vaga a loja PADARIA (Comércio de pão e bolos) – com 14,00 m2,

na

sequência das instruções do Sr. Vereador Rogério Neto, elaboraram estes serviços o
processo constituído pelo Programa de Concurso, pelo Caderno de Encargos e pelo
Anúncio, com vista à abertura do respetivo concurso público para ocupação das mesmas.
Considerando que o Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do
Município de Albufeira remete para o pagamento, por parte da entidade adjudicatária,
de uma taxa fixada na Tabela de Taxas desta edilidade, a qual, no caso da ocupação de
lojas em mercados municipais, corresponde a € 15,00, por metro quadrado e por mês,
informa-se que o valor mensal para as lojas em análise são os seguintes: ------------------ LOJA FLORISTA (Comercialização e arranjos de flores e plantas) - com 24,50 m2, de
€ 367,50 (€ 15,00*24,50 m2), sendo que a base de licitação do procedimento anterior,
aberto para a mesma loja, conforme deliberação tomada em reunião de 02 de setembro
de 2015, foi de € 150,00, e foi adjudicada pelo valor de € 150,00, em reunião de 23 de
setembro de 2015. ---------------------------------------------------------------------------- LOJA CABELEIREIRO/ESTETICISTA (Lavar, cortar, pentear o cabelo, manicura,
pedicura, depilação, etc), com 46,50 m2, de € 697,50 (€ 15,00*46,50 m2), sendo que a
base de licitação do procedimento anterior, aberto para a mesma loja, conforme
deliberação tomada em reunião de 02 de setembro de 2015, foi de € 300,00, e foi
adjudicada pelo valor de € 300,00, em reunião de 23 de setembro de 2015. -------------- LOJA SNACK-BAR/CAFÉ (Comercialização de bebidas, café e snacks – torradas,
bifanas, tostas, hambúrgueres, etc) - com 29,20 m2, de € 438,00 (€ 15,00*29,20 m2),
sendo que a base de licitação do procedimento anterior, aberto para a mesma loja,
conforme deliberação tomada em reunião de 02 de setembro de 2015, foi de € 175,00,
e foi adjudicada pelo valor de € 210,00, em reunião de 23 de setembro de 2015. --------- LOJA DE BANHOS E TOSQUIAS PARA ANIMAIS, com 14,00 m2, de € 210,00
(15,00*14,00m2), sendo que a base de licitação do procedimento anterior, aberto para a
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mesma loja, mas com a designação de LOJA PADARIA (COMERCIALIZAÇÃO DE PÃO
E BOLOS), conforme deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 03 de
dezembro de 2019, foi de € 100,00. --------------------------------------------------------À semelhança dos procedimentos abertos nos últimos anos, fez-se constar, no
programa do concurso, a obrigação de ser prestada caução, no valor de € 500,00, pelo
concorrente, para efeitos de admissão ao concurso. ---------------------------------------Submete-se, assim, à consideração da digníssima Câmara Municipal de Albufeira a
definição do valor base de licitação, para as Lojas, a aprovação das peças do
procedimento e a abertura do concurso. ----------------------------------------------------Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências
relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ---------------------------------Presidente: Vereador Rogério Pires Rodrigues Neto, sendo substituído nas suas faltas
e impedimentos pela Diretora do Departamento de Gestão e Finanças, Carla Maria
Pereira Cabrita Silva Farinha. ---------------------------------------------------------------Vogais Efetivos: Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, Teresa
Ferreira Trocado, e Chefe da Divisão Financeira, Marisa Camacho. -----------------------Vogais Suplentes: António Ramos e Elsa Ventura, ambos técnicos superiores.”-----------O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de
encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta
de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação dos serviços e nos
termos da mesma:---------------------------------------------------------------------------a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para a Adjudicação da
Exploração Temporária de Lojas Localizadas no Mercado Municipal de Areias de S.
João, em Albufeira, fixando-se a base de licitação nos seguintes valores: ----------- Loja Florista, valor de 150,00 euros; --------------------------------------------------- Loja Cabeleireiro/Esteticista, valor de 300,00 euros; -------------------------------- Loja Snack-Bar/Café, valor de 175,00 euros; ----------------------------------------- Loja de banhos e tosquias para animais, valor de 100,00 euros; -------------------b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos
sugeridos. ------------------------------------------------------------------------------------= PUBLICIDADE – MOP – MULTIMÉDIA OUTDOORS PORTUGAL, PUBLICIDADE,
S.A. - RECLAMAÇÃO GRACIOSA =
Por Mop – Multimédia Outdoors Portugal, Publicidade, S.A. foi apresentada uma
reclamação graciosa, pelo qual solicita a anulação parcial da liquidação da taxa de
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publicidade, relativa aos meses de março de dois mil e vinte e seguintes. ----------------Este requerimento encontrava-se instruído com duas informações. ----------------------- A primeira, com origem na Divisão de Atendimento, Informática e Modernização
Administrativa, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------“Solicita a requerente a anulação parcial da liquidação da taxa de publicidade cobrada
nos meses de março/2020 e seguintes, por a publicidade no espaço público se ter
tornado impossível, devido à situação provocada pela doença COVID-19, invocando
também o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL). ----------------------Informo que, em nome da requerente, encontram-se licenciados

dois painéis

publicitários sitos na EN 125-cruzamento da Guia e na EN526- Vale da Azinheira. ------A 06.03.2020, decorrente do cumprimento do procedimento das taxas de publicidade
anuais, foi emitida, em nome da requerente, a fatura nº 021/30, no valor de 3.600,00 €,
com a validade de pagamento a 30/04/2020. -----------------------------------------------Na referida data não havia qualquer restrição nem medidas relativas à COVID-19. -----Considerando o despacho emitido pelo Sr Presidente, os pagamentos são diferidos por
3 meses, ou seja, se o pagamento tem como data limite 30 de abril, o mesmo é diferido
para 30 de julho. -----------------------------------------------------------------------------Mais informo que, o período de faturação indicado na fatura (01.03.2020 a 31.12.2020)
não se encontra correto. Tendo em conta tratar-se de uma licença anual, o período de
faturação é de 01.01.2020 a 31.12.2020. ----------------------------------------------------Face ao exposto, deixa-se o assunto à consideração superior” ----------------------------- A segunda, com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, que se dá por
integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião e que em conclusão refere o seguinte: ------------------“VI – Em conclusão, somos de parecer que, salvo melhor opinião, pelo exposto, deve a
Câmara Municipal deliberar pelo indeferimento da pretensão da Requerente nos termos
do seu pedido (anulação da liquidação notificada). ------------------------------------------Contudo, tenderemos a concluir que, efetivamente, as alterações provocadas pela
pandemia Covid-19 e as consequências decorrentes da mesma, que deverão ser
objetivamente demonstradas (conforme supra exposto) pela Requerente, poderão
consubstanciar fundadas razões para que, caso assim superiormente se determine, se
possa considerar a redução do valor da taxa a liquidar pela Requerente sendo que,
dessa determinação, caberá igualmente ao executivo deste Município (cfr. artigo 54º
do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira), proceder à sua
apreciação e, à eventual revisão do ato de liquidação, mais decidindo da suficiente
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demonstração factual no âmbito do presente, para o apuramento de uma justa e
razoável decisão. -----------------------------------------------------------------------------Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V. Exa.. ------------------------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 121º e
seguintes do Código do Procedimento Administrativo.” ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma:---------------------------------------------------------------------------a) informar o requerente de que a data limite de pagamento de trinta de abril foi
diferida para trinta de julho; -------------------------------------------------------------b) manifestar intenção de indeferir o pedido de isenção do pagamento do valor das
taxas de publicidade, e, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo
segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, conceder à requerente o prazo de dez dias, para, por escrito,
dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. --------------------------------------------C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E
CULTURAL
= CANDIDATURAS – PROGRAMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE
BIORRESÍDUOS DO FUNDO AMBIENTAL – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente, em doze de agosto corrente, do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------O Fundo Ambiental tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução
dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos
objetivos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações
climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e
biodiversidade. -------------------------------------------------------------------------------O Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de
Sistemas de Recolha de Biorresíduos visa disponibilizar aos municípios financiamento
para a elaboração de um diagnóstico que conduza à definição de um Plano de Ação e de
Investimento para a operacionalização da recolha seletiva de biorresíduos conducente
à sua valorização, seja através da implementação de uma rede de recolha seletiva de
biorresíduos seja pela separação e reciclagem na origem através implementação da
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compostagem doméstica ou comunitária, alinhados com a estratégia definida ou a
definir pelos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos. -----------------------------------Neste sentido foi publicado o Despacho n.º 7262/2020, de 17 de julho, com o
“Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de
Sistemas de Recolha de Biorresíduos”, cujo objetivo geral é identificar as melhores
soluções a implementar com vista a assegurar que os biorresíduos são separados e
reciclados na origem ou recolhidos seletivamente com a máxima eficiência pelos
sistemas em baixa e devidamente encaminhados para tratamento nas infraestruturas
dos sistemas em alta, de modo a obter benefícios económicos globais na sua
valorização, evitando em paralelo os custos e impactos decorrentes da necessidade de
eliminação deste tipo de resíduos.-----------------------------------------------------------Sendo a separação e reciclagem na origem e a recolha seletiva de biorresíduos uma
responsabilidade municipal, compete aos municípios definir, seguindo critérios eficazes,
a melhor forma de os gerir, seja por si, ou contratando a terceiros. ----------------------Consciente da importância da realização de estudos para avaliar as melhores soluções e
assegurar a racionalidade dos investimentos a realizar, é intenção deste Município a
apresentação de uma candidatura para a elaboração de um Estudo Municipal para o
desenvolvimento de sistemas de recolha de Biorresíduos em Albufeira, no montante
estimado de 5.000€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Prevê-se que a repartição
seja efetuada da seguinte forma: 2020 - 1.500€ + IVA; 2021 - 3.500€ + IVA. -----------A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Programa é de 1.400.000 €,
sendo que o financiamento por município é de 5.000 €. ------------------------------------A submissão de candidaturas, de acordo com o Despacho n.º 7262/2020, de 17 de
julho, decorre até ao dia 14 de agosto de 2020, não sendo possível reunir
extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em tempo útil a formalização da
candidatura, estando assim reunidas as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º 35.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------ A formalização da candidatura do Município de Albufeira ao Programa de Apoio à
Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha
de Biorresíduos, do Fundo Ambiental, no âmbito do Despacho n.º 7262/2020, de 17
de julho; ----------------------------------------------------------------------------------- Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara; ------------------------------------------------------ O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” -------------------------------------18 de agosto de 2020
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= PROTOCOLOS – AMECA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL E DE EVENTOS
CULTURAIS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação Musical e de
Eventos Culturais de Albufeira solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma
comparticipação financeira, para o ano de 2020, que viabilize o desenvolvimento das
atividades da associação. --------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas estruturas
locais e respectivas dinâmicas; -----------------------------------------------------------2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e artística; -----------------------------------3. A requerente é uma associação sem fins lucrativos; ------------------------------------4. A associação tem vindo a acreditar-se como uma instituição multidisciplinar onde a
cultura e o lazer se associam para melhor servir a comunidade, sejam os associados,
seja a população concelhia e mesmo regional; -------------------------------------------5. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças;-------------------------------------------------------------------6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------------------------------------------------ PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------------------------------------1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 3 500,00
(três mil e quinhentos euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o
Município de Albufeira e Associação Musical e de Eventos Culturais de Albufeira. --2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cuprimento das
Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual
redação.” ----------------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo nela referido, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
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documentos referentes à presente reunião. -----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO ARTEDOSUL – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Associação Artedosul, é uma associação sem fins lucrativos, com sede no concelho
de Albufeira; ------------------------------------------------------------------------------2. A Associação Artedosul tem por objeto a organização de espetáculos, a divulgação
da música e o ensino da dança; -----------------------------------------------------------3. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da
sociedade e como motor do progresso; --------------------------------------------------4. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e artística; -----------------------------------5. Que as alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
conferem competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a
entidades legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse
para o Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra;------------------------------------6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------------------------------------------------ PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------------------------------------1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 6 000,00 (seis
mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de
Albufeira e a Associação Artedosul. -----------------------------------------------------2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cuprimento das
Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual
redação.” ----------------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo nela referido, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos referentes à presente reunião. ------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------= PROTOCOLOS – ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE
– PROPOSTA =
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Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A ACTA é uma estrutura de produção artística teatral, sedeada na região algarvia,
cujo trabalho é reconhecido pelos organismos governamentais; ------------------------2. A ação da ACTA tem contribuido para a valorização cultural da região algarvia;------3. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da
sociedade e como motor do progresso; --------------------------------------------------4. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e artística; -----------------------------------5. Este domínio de intervenção tem como objetivo contribuir para melhorar o acesso
público à fruição das atividades culturais, no caso específico, das artes do
espetáculo, num processo de construção e aprofundamento da cidadania;-------------6. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças;-------------------------------------------------------------------7. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------------------------------------------------ PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------------------------------------1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 10 000,00
(dez mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de
Albufeira e a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve. ----------------------------2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cuprimento das
Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto – Lei n.º 111–B/2017, de 31 de agosto na sua atual
redação.” ----------------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo nela referido, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos referentes à presente reunião. -----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------= REGULAMENTOS – ADAPTAÇÃO DE REGULAMENTOS EM VIGOR NO
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
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seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1) O Município de Albufeira tem em vigor os seguintes Regulamentos: Regulamento
para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, Regulamento de Atribuição de Bolsas
de Estudo, Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e Regulamento de
Programa da Renda Convencionada; ------------------------------------------------------2) Como resposta às consequências da pandemia Covid-19, a Câmara Municipal de
Albufeira, conhecedora do seu tecido social, sente necessidade de adaptar algumas
respostas já existentes; ------------------------------------------------------------------3) As famílias deparam-se com a redução os seus rendimentos face ao ano anterior,
pelas mais diversas razões: pelo facto de não terem sido colocados em emprego,
pelo facto de verem suspensos ou cancelados os contratos de trabalho que tinham
assinado recentemente, ou até mesmo pela suspensão da atividade nos casos de
trabalhadores por conta própria; --------------------------------------------------------4) Para além destas situações, têm surgido pedidos de famílias, que não chegaram a ser
colocados em emprego, oriundas de outros concelhos ou países para trabalhar, e que
ficaram condicionadas ao contexto atual; -----------------------------------------------5) A Divisão de Ação Social (DAS) do Município de Albufeira, verifica que existe
necessidade de adaptar critérios já existentes nos referidos Regulamentos, de
forma a conseguir dar resposta a um maior número de situações e carências sociais; 6) Há a necessidade de adaptar os referidos Regulamentos, visando a sua adequação à
atual realidade, nomeadamente, o apuramento dos rendimentos do agregado familiar
e a consequente caraterização socioeconómica do mesmo; -----------------------------7) Urge adaptar, de forma célere, os Regulamentos supra mencionados, por forma a
que, os apoios aí preconizados, reflitam as reais dificuldades verificadas pelas
famílias; -----------------------------------------------------------------------------------8) Verifica-se a existência de fundamentação para a não realização da audiência dos
interessados, face à urgência da implementação das adaptações aqui propostas, sob
pena de se comprometer a execução ou a utilidade de tais regulamentos (conforme
alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do artigo 100.º do Código do Procedimento
Administrativo);---------------------------------------------------------------------------9) Se pretende apenas com a presente, adaptar os Regulamentos mencionados e, já
existentes, à atual realidade, a mesma não tem enquadramento legal na
obrigatoriedade prevista no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo; 10) Numa ponderação dos custos e benefícios, a presente proposta de adaptação dos
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referidos Regulamentos trará evidentes benefícios aos munícipes, na medida em
que, tais medidas, se afiguram como as que melhor refletem a adaptação das
alterações de vida impostas pela pandemia e, consequentemente, se adaptam à
realidade das carências atualmente sentidas pelas famílias. ---------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A. No uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da
Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto nas alíneas k), v) e hh)
do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, tendo em
vista o estabelecido nas alíneas d), h) e i) do n.º 2 do art.º 23.º do mesmo diploma
legal, se submeta a deliberação da Câmara Municipal a aprovação das seguintes
adaptações aos Regulamentos: -----------------------------------------------------------1. Regulamento n.º 437/2009 - Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município
de Albufeira: ------------------------------------------------------------------------------a) No que diz respeito à caraterização socioeconómica do agregado familiar,
considerando que existirá uma situação económica muito diferente entre 2019 e
2020, seja possível, caso se justifique, a realização de uma análise mais adequada
considerando os rendimentos obtidos nos últimos 6 meses; ----------------------------b) Tendo em conta a alínea f) do artigo 3.º, o rendimento mensal "per capita" igual ou
inferior a 60% do salário Mínimo Nacional, passe para 70%, de forma a abranger um
maior número de utentes. ----------------------------------------------------------------2. Regulamento n.º 900/2019 - Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior: ----a) No que diz respeito à caraterização socioeconómica do agregado familiar,
considerando que existirá uma situação económica muito diferente entre 2019 e
2020, seja possível, caso se justifique, a realização de uma análise mais adequada
considerando os rendimentos obtidos nos últimos 6 meses; ----------------------------b) O tempo de residência a considerar, de acordo com a alínea b) do artigo 8.º, se
altere de três anos para um ano. ---------------------------------------------------------3. Regulamento n.º 945/2019 - Atribuição de Subsídio de Arrendamento: ---------------a) No que diz respeito à caraterização socioeconómica do agregado familiar,
considerando que existirá uma situação económica muito diferente entre 2019 e
2020, seja possível, caso se justifique, a realização de uma análise mais adequada
considerando os rendimentos obtidos nos últimos 6 meses; ----------------------------b) O tempo de residência a considerar, de acordo com a alínea b) do Artigo 5.º, se
altere de três anos para um ano. ---------------------------------------------------------4. Regulamento n.º 209/2020 – Programa de Renda Convencionada: ----------------------18 de agosto de 2020

a) No que diz respeito à caraterização socioeconómica do agregado familiar,
considerando que existirá uma situação económica muito diferente entre 2019 e
2020, seja possível, a realização de uma análise mais adequada considerando os
rendimentos obtidos nos últimos 9 meses. -----------------------------------------------B. As presentes medidas vigorem até final do ano civil de 2020, sendo reavaliadas até
essa data; ---------------------------------------------------------------------------------C. Uma vez aprovada a presente pela Câmara Municipal, se submeta a posterior
aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos da alínea k), do n.º 1 do art.º 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para os efeitos constantes da
alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º do mesmo diploma legal.” --------------------------------A senhora vice-presidente explicou que este assunto foi retirado na última reunião
da câmara municipal e volta agora a ser analisado. Referiu depois que a proposta
faz-se agora acompanhar do regulamento em vigor para que os membros da
câmara municipal pudessem compreender melhor o que está em causa. Disse ainda
que este regulamento já prevê que a vice-presidente tenha competência para
atribuir todos

os apoios

no

âmbito do

Regulamento dos

Extratos

Sociais

Desfavorecidos, desde que o rendimento per capita seja inferior a 60% do salário
mínimo nacional. Explicou seguidamente que com esta alteração pretende-se que
esse valor passe para 70%, uma vez que não lhe parece justo tratar de uma
forma os munícipes que auferem menos de 60% do salário mínimo nacional e de
outra forma os que auferem menos de 70% deste salário. Referiu ainda que se
está a falar de despesas do dia-a-dia, tais como despesas de farmácia ou
despesas com consultas, pelo que não é viável ter que esperar duas semanas para
que estes apoios sejam deliberados pela câmara municipal. ----------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta questão não se coloca, uma vez
que o senhor presidente pode proferir despachos ratificativos. -----------------------A senhora vice-presidente sugeriu que fosse remetida à câmara municipal uma
listagem dos apoios mensais concedidos neste âmbito. ----------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que o objetivo é a câmara municipal ter
conhecimento do que se está a passar. ---------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que era bom que ficasse claro que não existe aqui
uma alteração de fundo ao regulamento. -------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que só é alterado o limite de 60% para
70% do salário mínimo nacional. Perguntou depois se a senhora vice-presidente
pode agora passar a deferir os pedidos em que o rendimento per capita seja
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inferior a 70% do salário mínimo nacional. -----------------------------------------------A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente e explicou que se o
rendimento per capita for superior a 70% do salário mínimo nacional, então o
pedido terá que ser apreciado pela câmara municipal. ----------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que assim a redação da alínea b) não faz
sentido.---------------------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente concordou e propôs a alteração da redação da alínea
b), tendo os restantes membros da câmara municipal concordado. --------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – SEGUNDAS E TERCEIRAS 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 às seis candidatas contantes do
quadro anexo; -----------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento desde o mês de início da atribuição constante no quadro
anexo até ao mês de setembro de 2020, inclusive, sendo que relativamente a este
último o pagamento deverá ser efetuado no início do mês.” ----------------------------Esta informação fazia-se acompanhar do quadro nela referido, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – USSAI EMBALÓ
– 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 288,00€ (duzentos e oitenta
e oito euros), à candidatura N.º 34/2020 com efeito desde o início de julho de
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2020; --------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento dos meses de julho, agosto e setembro de 2020, devendo
este último ser efetuado no início do mês correspondente.” ---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CATARINA MARIA DA
SILVA MARTINS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo:-------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 240,00€ (duzentos e
quarenta euros), à candidatura N.º 133/2020 com efeito desde o início de julho de
2020; --------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento dos meses de julho, agosto e setembro de 2020, devendo
este último ser pago no início do mês correspondente.” --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – HEVERTON LUIZ DOS
SANTOS NUNES – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo:-------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e
cinco euros), à candidatura N.º 135/2020 com efeito desde o início de julho de
2020; --------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento do subsídio referente aos meses de julho, agosto e
setembro de 2020, devendo este último ser pago 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 – ANA CATARINA AMADO
BAILOTE – INFORMAÇÃO =
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Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo: ------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e
cinco euros), à candidatura N.º 136/2020 com efeito a partir do início de julho de
2020; --------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento dos meses de julho, agosto e setembro de 2020, devendo
este último ser efetuado no início do mês correspondente.” ---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – NEUZA ALEXANDRA DE
LIMA CONSTANTINO – 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 210,00€ (duzentos e dez
euros), à candidatura N.º 141/2020 com efeito desde o início de julho de 2020; -----b) Proceder ao pagamento dos meses de julho, agosto e setembro de 2020, devendo
este último ser pago no início do mês correspondente.” --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= CANTINAS ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS SENHAS
DE REFEIÇÃO DE RAQUEL BRANCO SANTOS - GRATUITIDADE DAS
REFEIÇÕES ESCOLARES AO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO A PARTIR
DO DIA 02-01-2019 =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Conforme identificado no SGDCMA/2019/61794, por lapso não foi contabilizado o
valor da restituição da aluna Raquel Branco V. Santos que frequentou a EB1 de Av.
Ténis, no valor de 110,94€, na soma dos valores na tabela da 7.ª Listagem. --------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------18 de agosto de 2020

1. A alínea hh) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere
competência à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar,
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios
económicos a estudantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proponho: ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a restituição do valor de 110,94€,
à Encarregada de Educação Sandra Maria Neves Branco Santos, em virtude da
atribuição da gratuitidade das refeições escolares ao pré-escolar e 1.º ciclo a partir do
dia 02-01-2019.”------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO
= PROCESSO 846/09.4BELLE-A – PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos
Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------= INDEMNIZAÇÕES – ISABEL DAS DORES MENDES PERES CAPA
– REQUERIMENTO =
Por Isabel das Dores Mendes Peres Capa, foi apresentado um requerimento datado de
vinte e sete de julho de dois mil e dezassete, pelo qual solicita o pagamento dos danos
causados por um pinheiro existente no passeio no muro da sua moradia. -----------------Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão
Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão
refere o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------“Assim deve o Município ressarcir o requerente/lesado, no valor que o mesmo
apresentou (em Orçamento para a reparação do muro datado de 17/07/2017), no email
registado na Etapa 1 e que se fixa em 1205,40€, ou caso tenha disponibilidade em
recursos humanos, diligenciar pela reparação direta do mesmo. “ -------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar
proceder nos estritos termos do nela sugerido. ------------------------------------------E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS
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= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CONCESSÃO
DA REDE DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (REDE GIRO)
– RELATÓRIO DO JÚRI =
Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi
apresentado um relatório, datado de três de agosto corrente, que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
respeitante à presente reunião, e que, em conclusão, refere o seguinte: -----------------“Não foram apresentadas quaisquer propostas, pelo que, de acordo com o disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação
se propõe não adjudicar a “concessão da rede de transportes urbanos de Albufeira
(Rede Giro).”----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que o concurso ficou deserto e agora o processo tem
que ser remetido com pequenas alterações para a AMT - Autoridade da
Mobilidade e dos Transportes. ------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou o que aconteceria se tudo se
mantivesse nos mesmos moldes. -----------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu que agora está aberto um concurso válido por dois
anos, procedimento que estará em vigor até que o novo concurso produza efeitos.
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou o que aconteceria se este novo
concurso também ficasse deserto. --------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu que nesse caso teriam que ser feitos ajustes
diretos, tal como aconteceu na higiene urbana. Referiu depois que já pediu que os
serviços comunicassem à AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes que
as peças do concurso são quase todas idênticas às do anterior concurso, isto por
uma questão de economia de tempo, uma vez que convém que o novo concurso
produza efeitos o mais rapidamente possível. -------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os problemas acontecem, pelo que o
município deveria ter tido uma maior ação preventiva e devia ter lançado o
concurso muito antes do que fez, evitando assim os problemas que estão a
acontecer.------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que também se pode estar a dar o caso da
empresa que está a fazer os ajustes diretos querer manter as coisas como estão,
ganhando desta forma mais dinheiro. Sugeriu depois que o município acautelasse
essa situação, uma vez que é estranho que a empresa que está a assegurar o
serviço não queira concorrer ao concurso. ------------------------------------------------18 de agosto de 2020

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório e nos termos
do mesmo, não adjudicar o procedimento. ------------------------------------------------= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA
MARCA RENAULT, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
ATÉ AO LIMITE DE 79.200,00 € MAIS IVA - PROJETO DE DECISÃO DE
ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias,
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado o Projeto da Decisão de Adjudicação,
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião e em conclusão refere o
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------“Pelo exposto, sugere-se a adjudicação do fornecimento de peças e acessórios para
viaturas da marca Renault, incluindo serviços de reparação e manutenção, até ao limite
de 79.200,00 € + IVA, ao concorrente Entreposto Almotor – Comércio e Reparação de
Veículos, S.A., de acordo com os preços para a mão-de-obra e desconto sobre o
fornecimento de peças, apresentados na sua proposta: ------------------------------------1. Preço Hora da mão-de-obra --------------------------------------------------------------Classificação da mão-de-obra por hora - 47,32€/hora (quarenta e sete euros e trinta e
dois cêntimos), a estes valores acresce o IVA, à taxa legal em vigor, 23%. ---------------2. Taxas de desconto para peças e acessórios ---------------------------------------------As taxas de descontos para os vários grupos de peças e acessórios, 10% (dez por
cento); ----------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta que o concorrente já apresentou, juntamente com a sua proposta,
alguns dos documentos de habilitação, deverá ainda apresentar os restantes
documentos de habilitação ainda em falta, conforme indicado no ponto 9. do Convite. ---Nos termos do n.º 2 do artigo 125.º do CCP, na sua atual redação, não há lugar à fase de
audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------Deverá ser celebrado contrato escrito nos termos do disposto nos artigos 94.º a 106.º
do CCP, na sua atual redação.” ---------------------------------------------------------------Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão: ---a) adjudicar o fornecimento contínuo de peças e acessórios para viaturas da marca
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Renault, incluindo serviços de reparação e manutenção, até ao limite de setenta e
nove mil e duzentos euros mais IVA ao concorrente Entreposto Almotor – Comércio
e Reparação de Veículos, S.A.; -----------------------------------------------------------b) aprovar a minuta do contrato. ---------------------------------------------------------= REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM
– 95-TT-92 – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias,
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: -------“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para
pagamento do valor de 7,92 €, relativo à utilização da A23, em novembro de 2019, pela
viatura Nissan Micra, de matrícula 95-TT-92, afeta a DPGU. -----------------------------Mais se informa que o processo de pagamento se reporta ao SGDCMA/2020/43837.” --Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma, autorizar o pagamento das portagens. ------------------------------= COIMAS – PAGAMENTO DE UMA CONTRAORDENAÇÃO
– AUTO N.º 287479323 =
Foi apresentado o duplicado de auto de contraordenação número 287479323,
proveniente do Ministério da Administração Interna – Guarda Nacional Republicana,
relacionado com infração cometida por um veículo propriedade do município, matrícula
96-97-NR. ------------------------------------------------------------------------------------Este assunto fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão de
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: -----------------“Verificou-se a aplicação do auto de contra ordenação em anexo, na viatura Renault Clio
96-97-NR, ao serviço de DAS, pelo facto da viatura circular sem inspeção periódica. ---Sobre a aplicação desta coima compete informar: ------------------------------------------ As inspeções periódicas tiveram uma extensão de tolerância de 4 meses, face à
validade da inspeção da viatura que vigorou durante o período da pandemia COVID-19
que cessou no passado 30 de junho; ---------------------------------------------------------- As inspeções à presente data funcionam apenas e só por marcação, o que traduz um
maior detalhe na preparação e disponibilidade das viaturas dos serviços; ----------------- Toda a instabilidade administrativa decorrente da pandemia COVID-19 levou à
dificuldade na marcação de todas as inspeções em falta da frota do Município de
Albufeira após o 30 de junho; ---------------------------------------------------------------Face ao exposto, submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal a
autorização para compromisso e pagamento da contraordenação, no valor de 250,00€, à
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ordem de Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (NIF 600082563).” ------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma, autorizar o

pagamento da coima relativa ao auto de

contraordenação número 287479323, no valor de duzentos e cinquenta euros. -----= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – GIL AMADIS BELFORD – REQUERIMENTO =
Por Gil Amadis Belford, foi apresentado um requerimento, datado de cinco de agosto
corrente, pelo qual solicita a emissão de licença especial de ruído para a realização de
um concerto de música clássica, no jardim do Hotel Salgados Palace, Albufeira, no dia
vinte e um de agosto, entre as vinte e uma horas e as vinte e quatro horas. --------------Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na
Unidade do Ambiente, do seguinte teor: ---------------------------------------------------“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Gil Amadis
Belford, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------------- pretende o requerente a realização de concerto de música clássica no jardim do Hotel
Salgados Palace, no dia 21 de agosto, no horário das 21h às 24h;--------------------------- a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias
úteis relativamente à data de realização da atividade ruidosa temporária, não
cumprindo o disposto no ponto 2 do artigo 15.º do RGR, aprovado pelo D.L. n.º 9/2007,
de 17 de janeiro; ------------------------------------------------------------------------------ o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na
proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e
nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados,
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------ a presente atividade ruidosa temporária encontra-se isenta do pagamento da
respetiva taxa de Licença Especial de Ruído, de acordo com o Despacho do Sr.
Presidente da Câmara, datado de 31 de julho de 2020.” -----------------------------------Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---------------Foi, por unanimidade, deferido nos precisos termos da informação dos serviços. ---= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO EM MONTE JUNTOS, FREGUESIA
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DA GUIA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -----“Foi solicitado pela DPGU “Informação sobre a natureza do caminho de acesso à
parcela de terreno em apreço - caminho público ou caminho privado”. --------------------Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa e o caminho
que a esse liga não constam da lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu
à averiguação da natureza de ambos caminhos. ---------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1) O caminho assinalado pelo requerente (denominado Caminho 2 no parecer jurídico e
na ficha esquemática) 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 dos caminhos em causa, de
acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa nº 01
da distribuição em assunto; -------------------------------------------------------------4) Na informação Jurídica consta o seguinte: ----------------------------------------------Avaliada a questão colocada pela DGU, em informação contida no presente SGD,
esclarece-se: ---------------------------------------------------------------------------------Para a análise do assunto temos que ter presente antes de mais a necessidade da
existência de um registo (cadastro) das estradas e caminhos municipais, não só por via
da exigência do POCAL de que as autarquias locais elaborem e mantenham atualizado o
inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do seu património, bem
como pela obrigação cometida por lei aos presidentes das câmaras municipais de
elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis do município, no
qual, naturalmente, serão de incluir os bens do domínio público municipal. Por outro lado
a Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, que aprovou o Regulamento da Estradas e
Caminhos Municipais, diz ser das atribuições das câmaras municipais a construção,
conservação, reparação, polícia, cadastro e arborização das estradas e caminhos
municipais. Na falta de um registo atualizado porquanto a território é objeto de
mutações resultantes do tempo, temos que aferir casualmente as situações que vão
surgindo. --------------------------------------------------------------------------------------Pretende-se apurar a natureza de dois caminhos existentes na zona do Caminho dos
Barrancos, na freguesia de Guia, e após análise da ficha elaborada pelos técnicos que se
deslocaram ao local apura-se: ---------------------------------------------------------------Que relativamente ao Caminho 1, é composto por 2 troços, atenta as características do
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mesmo e a partir dos elementos descritivos somos de parecer que se está perante um
caminho com características públicas pese embora não faça parte da lista de imóveis
do Município. Detém rede de abastecimento de água, rede de águas residuais, rede de
iluminação pública num dos troços. E já era visível nas Cartas militares dos anos 70. O
troço 1 com uma extensão de 720 metros é mantido pela Câmara de Albufeira. ---------No que concerne ao Caminho 2, face aos elementos que constam da ficha esquemática,
e em consonância com o que jurisprudência vem defendendo, somos a presumir que se
está perante um caminho de natureza privada. Atravessa o prédio n.º 98 e dá acesso a
dois prédios. Desconhece-se quem faz a manutenção e nas Cartas militares dos anos 70
não resulta claro que ali esteja um caminho transitável. -----------------------------------Para que um caminho possa ser considerado público o Acórdão do Supremo Tribunal de
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 direto e imediato
pelo público e a imemoralidade daquele uso. Mas, além disso, o mesmo aresto entende
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. Não possuindo esses requisitos leva-se a concluir
que o Caminho 2 está circunscrito e subordinado a interesses de carácter meramente
privatístico. -----------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO EM VALE PARRA, FREGUESIA DA
GUIA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -----“Foi solicitado pela DPGU, informação sobre existência de condicionalismos em termos
de acessos às zonas identificadas na planta de localização que se junta, com intuito de
se apurar a natureza da via. -----------------------------------------------------------------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; ------------------------------------------------------------------------------18 de agosto de 2020
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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 3
da distribuição em assunto; -------------------------------------------------------------4) Na informação Jurídica consta o seguinte: ----------------------------------------------Relativamente à questão colocada no sentido de apurar a natureza do conjunto de
troços existentes e que constituem por si só uma passagem que serve 7 propriedade
esclarece-se: O caminho público é aquele que está no uso direto e imediato, desde
tempos imemoriais, pela generalidade das pessoas que integram certa coletividade,
desde que ocorra afetação a fins de utilidade pública, ou seja, que a passagem vise a
satisfação de interesses coletivos de certo grau de relevância – sendo irrelevante para
a qualificação jurídica, face ao entendimento que prevaleceu no assento proferido pelo
STJ em 1989, que, de um ponto de vista institucional, haja ou não atos de apropriação
ou manutenção do caminho pela autarquia interessada. ------------------------------------Da análise técnica feita ao local e que consta da etapa 3 (ficha esquemática), apura-se
que a referida via se desenvolve ao longo de 200 metros e encontra-se dividida em 3
troços distintos. O troço 1, 2 e 3 está dotado/servido de infraestruturas de águas
residuais, e o troço 2 e 3 detém ainda iluminação pública. Segundo se apurou quem faz
a manutenção da referida via é a CMA e estima-se que a mesma está ao serviço destas
propriedades desde pelo menos a década de 70. ------------------------------------------Pese embora não detenha classificação de caminho público e não o poderá deter por si
só porquanto não está nas competências do Município assim a classificar a verdade é
que detém todas as caraterísticas para assim ser considerada. --------------------------Perante a factualidade apurada e que se encontra na documentação anexa, não há
dúvida acerca do preenchimento de dois dos requisitos/caraterísticas fundamentais
para se enquadrar na figura do caminho público: o uso direto e imediato pela
generalidade das pessoas que integram certa coletividade e o carácter prolongado e
reiterado de tal utilização, provinda e mantida desde tempos imemoriais. ---------------Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a natureza
do caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido ou seja considerar que o
caminho possui natureza pública.” -----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.-----------------------------------= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO EM CORTEZÕES, FREGUESIA DE
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FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -----“Foi solicitado pelo requerente, emissão de Certidão em como o caminho é privado,
conforme assinalado na planta de localização. Após verificação, constatou-se que o
caminho em causa não consta da lista de bens imóveis do Município, pelo que se
procedeu à verificação da sua natureza e consequente enquadramento. ------------------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 nº 8
da distribuição em assunto; --------------------------------------------------------------4) Na informação da Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal consta o
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------O caminho é composto por 3 troços de circulação, o troço 1 é um caminho para carros, o
troço 2 e 3 são troços para se fazer a pé. O troço 1 detém infraestruturas (rede de
água, e iluminação publica), desconhecendo-se a entidade responsável pela manutenção.
Da análise feita, conclui-se que o troço 2 não permite a ligação entre o troço 1 e troço
3, e por conseguinte não é possível a ligação entre dois caminhos já considerados
públicos, pois como se referiu não é possível a circulação automóvel no troço 2 por este
ser unicamente de circulação a pé. ----------------------------------------------------------Pelo exposto, teremos de concluir que o caminho em análise serve apenas as
propriedades aí existentes, denunciando um uso circunscrito e subordinado a
interesses de caráter meramente privatísticos e, como tal, somos de parecer que, salvo
melhor opinião, o caminho em análise não configurará um caminho público. ---------------Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar que o caminho não detém características de caminho público.”----------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
= OBRAS MUNICIPAIS – CEMITÉRIO DE FERREIRAS – PROJETO BASE DE
ARQUITETURA E ESPECIALIDADES – INFORMAÇÃO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação,
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subscrita pela Chefe de Divisão de Estudos e Projetos, em regime de substituição, que
se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão refere o seguinte: ----3. “Após análise das peças do Projecto Base, de acordo com a cláusula 11.ª do Caderno
de Encargos, considerou-se que a proposta reúne as características, especificações
e os requisitos técnicos para ser aceite tendo em conta a fase de projecto em que
este se encontra, sem prejuízo da responsabilidade do coordenador e dos técnicos
autores do projecto para quaisquer erro que este contenha. --------------------------Sugere-se que os elementos correspondentes a parte do projecto de Arquitectura
sejam remetidos fisicamente para aprovação à digníssima Câmara e que posteriormente
seja emitida a respectiva declaração de aceitação do Projecto Base de Arquitectura e
Especialidades do Cemitério de Ferreiras.“ -------------------------------------------------Esta informação fazia-se acompanhar das peças nela referidas que se dão por
integralmente transcritas e das quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta e nos termos da informação,
aprovar o projeto base de arquitetura e especialidades. -------------------------------= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - CONSULTA PRÉVIA NO ÂMBITO
DO CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 02/2017, PARA A SELEÇÃO DE
FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE MERCADO LIVRE
PARA O ALGARVE – PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO
– MINUTA DO CONTRATO =
Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Equipamentos e Edifícios
Municipais, foi apresentado o Projeto da Decisão de Adjudicação, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos respeitantes à presente reunião e em conclusão refere o seguinte: --------“Da análise do ponto 3, surge a seguinte ordenação de propostas admitidas: -------------1.º ENDESA Energia, S.A. – 1 778 206,94 € ------------------------------------------------2.º EDP COMERCIAL, COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. – 1 861 164,73 € -------Assim, e de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 259.º, ficam dispensadas outras
formalidades, designadamente o relatório preliminar e final, bem como a audiência
prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------Pelo que se sugere a adjudicação à empresa ENDESA ENERGIA, S.A., o fornecimento
de energia BTN, pelo período de 3 anos ou pelo valor máximo de 6.749.500 € (seis
milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos euros), consoante o que ocorrer
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primeiro. --------------------------------------------------------------------------------------Ao valor acima descrito já tem o IVA incluído, e irá incluir energia ativa, bem como
todos as outras componentes de redes e taxas legais em vigor.” --------------------------Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão: ----a) adjudicar o fornecimento de energia BTN à empresa Endesa Energia, S.A., pelo
período de três anos ou pelo valor máximo de seis milhões, setecentos e quarenta
e nove mil e quinhentos euros (montante que inclui o IVA à taxa legal em vigor);---b) aprovar a minuta do contrato. ----------------------------------------------------------G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES =
Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a
processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do
Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram
elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. ------------------------------ Requerimento (s) n.º (s): 9708 de 28/02/2020 -----------------------------------------Processo n.º: 4OU/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Absolutamente Informal, Unipessoal, Lda. ------------------------------------Local da Obra: Rua Principal – Ribeira de Alte, freguesia de Paderne ---------------------Assunto: Licença – para instalação de parque de garrafas de gás propano e butano ------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de trinta de julho de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): ECMA/20/26516 de 02/07/2020 ----------------------------Processo n.º: 92IP/2015 ---------------------------------------------------------------------Reclamante: A Fabrica do Sol, Lda.----------------------------------------------------------Titular: David Maximiano Gomes Martins Ziegler Raimundo na qualidade de mandatário
dos proprietários Ana Helena Monteiro Gomes Martins Raimundo e marido John Rogers
Local da Obra: Urbanização da Herdade dos Salgados – Vale Rabelho – Lote 72,
freguesia da Guia -----------------------------------------------------------------------------18 de agosto de 2020
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Assunto: Reclamação sobre a informação prévia -------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado, nos termos e com os fundamentos expressos no
parecer do Consultor Jurídico datado de trinta e um de julho de dois mil e vinte,
rejeitar o pedido. --------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 23842 de 19/06/2015 ----------------------------------------Processo n.º: 2OU/2015 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, S.A. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Aldeamento Vilanova – Areias de S. João, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – armazenagem de combustíveis, instalação de reservatório de GPL ---Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica datada de vinte e dois de julho de dois mil e vinte. --------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 1159 de 15/02/2007 ------------------------------------------Processo n.º: 8OU/2007 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, Lda. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vale de Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----Assunto: Licença – instalação de armazenamento de combustíveis – GPL (reservatório
enterrado de 4,48m3) -----------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica datada de vinte e um de julho de dois mil e vinte. ---------------------------- Requerimento (s) n.º (s): ECMA30343 de 11/06/2008 ---------------------------------Processo n.º: 11OU/2008 -------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, Lda. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Rua da Igreja, Edifício “Lagoas de São José I”, freguesia de Ferreiras -Assunto: Licença – instalação de armazenamento de combustíveis – GPL (reservatório
enterrado de 2,5m3) -------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica datada de trinta de julho de dois mil e vinte. ---------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 56958 de 21/12/2004 ----------------------------------------Processo n.º: 22OU/2004 -------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, Lda. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Cerro da Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------Assunto: Licença – construção para instalação de depósito de armazenagem de
produtos de petróleo ------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
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técnica datada de sete de agosto de dois mil e vinte.---------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 48991 de 21/10/2005; 53653 de 18/11/2005 e 87156 de
27/12/2019 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 11OU/2005--------------------------------------------------------------------Requerente: Imovelgás Entidade Instaladora e Montadora de Redes de Gás, Lda. -------Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – construção para instalação de armazenamento de produtos de
petróleo (reservatório enterrado) ----------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica datada de trinta de julho de dois mil e vinte. ---------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 29864 de 06/06/2008; ECMA58726 de 14/11/2008;
24774 de 17/06/2016 e 17961 de 30/04/2020 --------------------------------------------Processo n.º: 10OU/2008--------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, S.A. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Solar dos Vilarinhos, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – instalação de armazenamento de combustíveis – GPL (reservatório
enterrado de 4,48 m3) -----------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica datada de trinta e um de julho de dois mil e vinte. --------------------------- Requerimento (s) n.º (s): ECMA11401 de 08/05/2006; 28051 de 26/10/2007;
29082 de 30/07/2015 e 520066 de 28/11/2019 ------------------------------------------Processo n.º: 11OU/2006--------------------------------------------------------------------Requerente: Gascan, Lda. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Empreendimento Vale de S. José, Mosqueira, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – construção para instalação de armazenamento de combustíveis – GPL
(reservatório enterrado de 1,1 m3) ---------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica datada de sete de agosto de dois mil e vinte.---------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): ECMA5153 de 27/02/2007 e 23295 de 09/06/2020 ------Processo n.º: 34OU/2005--------------------------------------------------------------------Requerente: Gáscan, Lda. --------------------------------------------------------------------Local da Obra: Rua Alfontes da Guia – Edifício da Ponte Romana, freguesia da Guia -----Assunto: Licença - instalação de armazenamento de combustíveis – GPL (reservatório
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enterrado de 2,50 m3) -----------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica datada de sete de agosto de dois mil e vinte. --------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 55444 de 29/11/2018; 8318 de 22/02/2019 e 29046 de
14/07/2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 91/2018 -----------------------------------------------------------------------Requerente: David Augusto Queirós Ferreira ----------------------------------------------Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – alteração e ampliação de edifício e construção de piscina ------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura condicionado
nos termos da informação técnica de trinta e um de julho de dois mil e vinte. ----- Requerimento (s) n.º (s): 53157 de 04/12/2019 ----------------------------------------Processo n.º: 96/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Emaly Beatrice Anet Sligting --------------------------------------------------Local da Obra: Almeijoafras, 161 – Casa Emília, freguesia de Paderne --------------------Assunto: Licença – construção de piscina --------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e oito de julho de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 45127 de 26/09/2018 e 52089 de 09/11/2018 -------------Processo n.º: 18/1997 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Cristiano Lourenço Cabrita ----------------------------------------------------Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – alteração e ampliação de garagem e piscina – legalização -------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e sete de julho de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 17732 de 10/05/2016; ECMA22976 de 08/06/2016;
31723 de 05/08/2016 e 7106 de 12/02/2020 ---------------------------------------------Processo n.º: 44/2016 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo -------------------------------------Local da Obra: Malhão, “Casa do Forno”, freguesia de Paderne ----------------------------18 de agosto de 2020

Assunto: Licença – construção de edificação -----------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado remeter à aprovação da Assembleia Municipal a
proposta de alteração do caminho público. ----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 49260 de 13/11/2019 e 19866 de 17/05/2020 --------------Processo n.º: 90/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: José Sebastião Rodrigues Neto -----------------------------------------------Local da Obra: Cortezões, freguesia de Ferreiras -----------------------------------------Assunto: Licença – construção de piscina e casa das máquinas -----------------------------Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido de licença, tal
como é requerido, tendo em conta o parecer técnico de dez de agosto de dois mil
e vinte. ---------------------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto. --------------------------------- Requerimento (s) n,º (s): 27996 de 12/06/2017; 22078 de 20/05/2019; 51881 de
27/11/2019 e 27262 de 06/07/2020 -------------------------------------------------------Processo n,º: 447/2001 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Maria de Jesus Pescada Dias --------------------------------------------------Local da Obra: Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------------Assunto: Licença – construção de piscina (legalização) -------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e nove de julho de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 8878 de 24/02/2020 -----------------------------------------Processo n.º: 3OU/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. ------------Local da Obra: Rua do Cerro Grande, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------Assunto: Licença – armazenagem de combustíveis, pedido de cedência de espaço público
para implementação de instalação de armazenagem de GPL – Classe B1 -------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de trinta de julho de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 9942 de 06/03/2019; 23254 de 24/05/2019 e 26457 de
02/07/2020 ----------------------------------------------------------------------------------18 de agosto de 2020
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Processo n.º: 681/1984 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Ocean Prime Investimentos, Lda. ---------------------------------------------Local da Obra: Rua Vasco da Gama, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------Assunto: Licença – construção de moradia e piscina (legalização) -------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de trinta e um de julho de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 10954 de 24/03/2016; 33076 de 14/07/2017 e 10963 de
06/03/2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 34/2002 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Aquilino Ferreira da Silva e Rute Pereira da Costa ---------------------------Local da Obra: Cerro do Pinto, freguesia de Paderne --------------------------------------Assunto: Licença – alteração e ampliação de moradia --------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de cinco de agosto de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 14396 de 02/04/2019; 14393 de 02/04/2019 e 12857 de
17/03/2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 19/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Martins Gonçalves -----------------------------------------------Local da Obra: Urbanização de Vale Pedras, n.º 43, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – construção de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação ---Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura tal como é
requerido tendo em conta o parecer técnico de onze de agosto de dois mil e vinte,
devendo o exterior ser pintado de branco.----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 1903 de 13/01/2020 ------------------------------------------Processo n.º: 5IP/2020 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Rosália Maria Martins Pescada Guedelha e Outra ----------------------------Local da Obra: Estrada de Vale Pedras, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------Assunto: Informação prévia – construção de edifício comercial ---------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
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técnica de sete de agosto de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s):17539 de 17/04/2018; 28078 de 25/06/2019, 42486 de
01/10/2019 e 9127 de 26/02/2020 ---------------------------------------------------------Processo n.º: 850/1987 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Huub Waterbeek ---------------------------------------------------------------Local da Obra: Monte Velho, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------Assunto: Licença – alteração e ampliação de moradia unifamiliar --------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projecto de arquitectura tal como é
requerido tendo em conta o parecer técnico de onze de agosto de dois mil e vinte,
devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 42425 de 06/09/2018; 30830 de 11/07/2019; 35216 de
08/08/2019; 43138 de 04/10/2019; 48702 de 11/11/2019; 16720 de 23/04/2020;
21077 de 25/05/2020 e 23109 de 05/06/2020 -------------------------------------------Processo n.º: Lot1/2018 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Perfil Radical, Lda. -------------------------------------------------------------Local da Obra: Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos de Água---------------------------Assunto: Licença – execução de loteamento ------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de onze de agosto de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 26355 de 01/07/2020; 32016 de 31/07/2020; 32753 de
05/08/2020 e 32839 de 06/08/2020 ------------------------------------------------------Processo n.º: 1T/2011 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Valeandro Unipessoal, Lda. ----------------------------------------------------Local da Obra: Vale Pegas, freguesia de Paderne -------------------------------------------Assunto: Licença – obras de urbanização relativas ao empreendimento turístico - hotel
rural ------------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença nos termos do
parecer do Senhor Diretor do Departamento de Infraestruturas e Serviços
Urbanos de cinco de agosto de dois mil e vinte.----------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 53495 de 06/12/2019 ----------------------------------------Processo n.º: 42CP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: UIP – United Investments (Portugal) -----------------------------------------Local da Obra: Urbanização Pinecliffs – Lote M54, freguesia de Albufeira e Olhos de
18 de agosto de 2020

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Comunicação prévia – construção de edificação unifamiliar e piscina -----------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de oito de abril de dois mil e vinte. --------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 40797 de 27/08/2018; 24718 de 19/06/2020; 24902 de
22/06/2020; 24900 de 22/06/2020; 24981 de 23/06/2020 e 27457 de 07/07/2020 Processo n.º: 48/2015 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Cunhavillas Construções Unipessoal, Lda. -------------------------------------Local da Obra: Rua João Guito, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----Assunto: Licença – alteração e ampliação de prédio existente e construção de piscina,
casa das máquinas e muro de vedação -------------------------------------------------------Apreciação do licenciamento ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é
requerido, tendo em conta o parecer técnico de doze de agosto de dois mil e vinte
e a informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de nove
de julho de dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco. ------------- Requerimento (s) n.º (s): 28676 de 06/06/2018 e 21174 de 15/05/2019 -------------Processo n.º: 93/1981 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Aurelie Matuszczak de Meneses Vilhena -------------------------------------Local da Obra: Beco Maria Luísa, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------Assunto: Licença – construção de piscina de apoio à edificação (legalização) -------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de onze de agosto 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
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 quinze
horas. ----------------------------------------------------------------------------------------= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA =
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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 onze horas e quarenta e três
minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser
assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro, chefe
da Divisão de Recursos Humanos, que secretariei. -----------------------------------------________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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