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Câmara Municipal de Albufeira 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte, nesta cidade de 

Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 

presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, achando-se presentes a vice-presidente, 

senhora Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, e os vereadores, 

senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira Ferraz, 

Rogério Pires Rodrigues Neto, Sara Luísa Ascensão Marques Carvela Serra e 

Cláudia Cristina Dias Guedelha. -------------------------------------------------------------  

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. ----------------------------------------    

Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e trinta minutos, 

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

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou ao senhor presidente se sabia qual era 

a real taxa de desemprego no concelho. Afirmou depois que esta taxa deve ser 

altíssima, pelo que questionou se o senhor presidente tinha algo em mente para 

procurar promover o emprego e inverter esta situação, dado que se trata de uma 

situação que só se irá agravar neste período do ano. Disse seguidamente que várias 

famílias têm demonstrado a sua preocupação com o concurso para casas com renda 

condicionada que está a decorrer. Referiu depois que a fórmula está feita de uma 

forma que prejudica agregados familiares numerosos cujo rendimento é oriundo de um 

só elemento, face a agregados familiares cujo rendimento é obtido por dois elementos. 

Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes sabem que se trata de um 

concurso experimental para tentar perceber em que situações se encontram os 

concorrentes, para que depois se encontrem novas soluções. Alertou ainda para o facto 

destas soluções terem que ser encontradas rapidamente, uma vez que não se pode 

esperar mais um ou dois anos para realizar novo concurso. Referiu depois que a crise 

sanitária provocou uma situação caótica, especialmente no Concelho de Albufeira, dado 

que vive quase exclusivamente do turismo. Perguntou depois o que o senhor presidente 

pretendia fazer para resolver este problema, para além do Fundo de Emergência criado 

pela câmara municipal e do investimento em infraestruturas. Questionou também que 

medidas concretas estavam previstas para minimizar os impactos negativos da crise 

pandémica. Perguntou depois qual o valor em água que o município perde e qual o 
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aproveitamento que é feito das águas residuais tratadas no concelho. Questionou ainda 

se iria ser feito algum investimento neste tipo de infraestrutura e lembrou que este 

tipo de aposta tem que ser discutida com a estrutura social e com os outros partidos, 

por forma a que se encontrem modelos de gestão futura. Afirmou seguidamente que é 

preocupante a situação do atendimento ao público no município, das marcações e do uso 

dos serviços por parte dos munícipes. Referiu depois que têm existido muitas 

reclamações, ora porque as pessoas não conseguem ligar, ora porque ninguém atende os 

telefones, ora por outro tipo de problemas. Defendeu ainda que as coisas não estão a 

funcionar devidamente e que o município não pode bloquear o desenvolvimento do 

concelho. Referiu também que se tratam de questões preocupantes e que têm que ser 

resolvidas. Reconheceu seguidamente que a pandemia é um problema, mas defendeu que 

tem que se saber contornar as situações, porque de outro modo o município vai estar 

parado eternamente e as pessoas não conseguem resolver os seus problemas, quer seja 

porque precisam de licenças de habitabilidade, quer seja para tratar de outro assunto 

qualquer. Defendeu ainda que a economia de um concelho não pode estar dependente de 

uma máquina que está agora a funcionar ainda pior do que antes. Pediu seguidamente 

uma atenção especial por parte do senhor presidente para esta questão e lembrou que 

as coisas não se resolvem só porque se publica uma notícia nas redes sociais a dizer que 

os serviços de atendimento já estão a funcionar. Reiterou depois que esta situação tem 

que ser resolvida rapidamente, até porque as pessoas estão insatisfeitas e as 

reclamações não param. Disse ainda que este assunto terá que ser resolvido se o senhor 

presidente quer ser reeleito, uma vez que as pessoas não estão a gostar da postura da 

câmara municipal face a esta questão. Afirmou seguidamente que também lhe chegou 

uma reclamação sobre o transporte da EVA para Paderne, dado que a empresa cancelou 

alguns circuitos para esta freguesia, fazendo com que os miúdos que acabam a escola e 

estudam nas Ferreiras tenham dificuldades em regressar a casa, pelo que pediu ao 

senhor presidente que visse o que se está a passar para solucionar este problema. 

Disse depois que os vereadores não permanentes também gostariam de saber o que se 

passa com o Plano de Drenagem, dado que se tratou de uma obra amplamente 

publicitada e em que o PSD local tentou levar a cabo a implementação de determinadas 

medidas, mas que parece agora ter sido esquecido. Referiu ainda que concorda com o 

Plano de Drenagem, apesar de discordar de algumas medidas inicialmente faladas, até 

porque este plano poderia trazer ao concelho alguns aspetos bastantes positivos, tal 

como a ligação da água com os espaços verdes, ou o aproveitamento das águas residuais. 

Afirmou seguidamente que o anterior presidente da câmara municipal, senhor doutor 
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Carlos Silva e Sousa, tinha a noção da importância deste plano na implementação de 

uma outra perspetiva que a cidade necessitava. Reconheceu depois que nunca concordou 

com algumas das medidas propostas neste âmbito, nomeadamente com a construção do 

túnel, mas lembrou que é fundamental que se chegue a uma conclusão nesta matéria 

porque as coisas não podem ser anunciadas para depois serem esquecidas. Referiu ainda 

que este tipo de atitude faz com que muitos munícipes não acreditem nos políticos e os 

critiquem pela sua falta de palavra, postura com a qual não concorda porque sempre 

achou que os políticos estão na câmara municipal para zelar pelo melhor para o concelho 

e para os munícipes. Reiterou seguidamente que deve haver um compromisso com toda a 

sociedade civil e com os partidos para que se defina o que é prioritário neste âmbito. 

Afirmou depois que não existiram problemas de segurança neste ano atípico, mas ainda 

assim seria importante perceber o que tem sido feito nesta área. Disse seguidamente 

que a GNR tem feito algumas intervenções de controle do tráfico de droga, pelo que 

perguntou se tem havido uma articulação entre a autarquia e esta força policial, uma 

vez que é importante promover Albufeira como uma cidade segura em que a questão da 

droga está controlada e onde as famílias podem passar as suas férias tranquilamente. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que na última reunião perguntou onde estavam a 

ser alojadas as pessoas infetadas com COVID-19 e na altura só lhe disseram que 

estavam num imóvel localizado na zona do Montechoro, pelo que perguntou se lhe 

podiam confirmar a localização exata do imóvel em causa. Explicou depois que foi 

informado que se tratariam dos apartamentos do Silchoro e que teria havido um 

concurso, embora não tenha conseguido ver os respetivos contrato e caderno de 

encargos. Informou ainda que este contrato foi publicado na Base.gov no dia um de 

setembro corrente, pelo que perguntou se esta publicação se referia ao alojamento em 

causa e se seria possível consultar o caderno de encargos, isto para perceber o porquê 

desta unidade específica e qual a dimensão do apoio. Referiu ainda que na altura foi 

dito que a Cruz Vermelha estaria a dar apoio alimentar a estas pessoas, mas foi-lhe 

dito que estariam a existir falhas neste acompanhamento. Perguntou depois se existia 

algum caderno de encargos associado ao acompanhamento que a Cruz Vermelha está a 

fazer a estas pessoas. Questionou ainda quantas pessoas já utilizaram estes 

apartamentos durante o corrente mês de setembro. Afirmou seguidamente que não viu 

qualquer despacho relativo a este ajuste direto, pelo que perguntou quem proferiu o 

despacho e em que data o fez. Disse depois que em agosto último a senhora vereadora 

Cláudia Guedelha proferiu um despacho relativo a águas, no qual a ficha nominal referia 

cerca de cinco mil euros, mas depois reparou que uma das parcelas foi uma devolução na 
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ordem dos vinte mil euros, relativa à empresa Lusco Fusco, um apartamento na 

VidaMar. Referiu ainda que se terá tratado de uma rotura na canalização de uma 

moradia, mas estranhou que se verifique uma rotura desta dimensão e ninguém tenha 

reparado, dado que deve ter criado um lago muito grande. Afirmou ainda que os 

serviços referem que não houve resíduos gastos, tendo sido pago supostamente apenas 

o valor da água, o que não conseguiu verificar, pelo que pediu uma explicação sobre esta 

questão. Referiu seguidamente que se trata de um contador residencial, pelo que o 

valor em causa é bastante elevado. Disse depois que existe um problema grave com os 

transportes em várias vertentes, nomeadamente a questão do transporte de Paderne 

para Ferreiras, o que é notório no caso dos estudantes do Agrupamento de Escolas de 

Ferreiras. Referiu ainda que um aluno, para vir de Paderne para a Unidade de Autismo 

das Ferreiras, tem que estar uma hora num autocarro, o que lhe parece excessivo, até 

porque há formas de contornar esta questão. Explicou também que a EVA fez 

alterações nos horários, acabando por eliminar algumas carreiras. Afirmou 

seguidamente que este problema também se está a verificar na carreira das Açoteias e 

Olhos de Água para a Escola Diamantina Negrão, o que faz com que os alunos que saem 

às dezoito horas só cheguem a casa quase às vinte horas. Referiu depois que já fez um 

pedido expresso aos serviços para se alterarem algumas destas carreiras, o que não 

sabe se será possível. Afirmou seguidamente que o concurso do Giro continua deserto e 

que este concurso poderia solucionar alguns destes problemas, até porque contemplava 

uma carreira para os Olhos de Água. Defendeu depois que a câmara municipal tem que 

trabalhar em várias frentes para resolver esta questão. Reconheceu ainda que a 

responsável dos transportes faz o que pode para contornar esta questão, mas defendeu 

que devem ser arranjadas outras soluções. Explicou depois que o aluno de Paderne que 

precisa da unidade não pode estar uma hora dentro de um autocarro, pelo que necessita 

de um transporte alternativo. Defendeu depois que a câmara municipal podia dar um 

bom apoio à economia local através de um acordo com os transferes, dado que este tipo 

de empresas podiam resolver estes casos pontuais. Considerou seguidamente que talvez 

esteja a dar jeito à atual empresa manter as coisas como estão no concurso do Giro, 

até porque não parece haver mais nenhuma empresa interessada neste procedimento, 

pelo que a câmara municipal tem que arranjar uma solução para esta questão, uma vez 

que os transportes do concelho não podem estar reféns de uma empresa, pelo que se 

devem pensar todas as alternativas, mesmo as menos óbvias. Defendeu ainda que no 

limite o município poderá assegurar este serviço e assim servir a população do concelho, 

incluindo os alunos das escolas. Perguntou depois ao senhor presidente qual foi a 
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aderência à fase dois do Fundo Empresarial e se tinha alguns números sobre esta 

aderência. Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes pretendem fazer 

um estudo sobre a organização do município, pelo que precisavam de saber qual o 

volume de horas extraordinárias que estão a ser pagas em algumas divisões, isto para 

terem uma noção sobre a eventual necessidade de pessoal, dado que o pagamento de 

horas extraordinárias é por vezes sinal de falta de pessoal nos serviços. Pediu depois 

que fosse disponibilizada aos vereadores não permanentes uma listagem nominal de 

todas as horas extras pagas desde abril até setembro corrente. Afirmou seguidamente 

que o problema do atendimento tem sido recorrente, nomeadamente o atendimento 

telefónico, dado que os telefones quando estão ocupados dão sinal de chamada, o que 

leva as pessoas a pensar que os telefones não estão a ser atendidos. Defendeu depois 

que também precisava de ser feita uma modernização do atendimento, dado que não 

faz sentido obrigar as pessoas a virem ao atendimento presencial só para assinar um 

papel que visa fazer um pagamento, uma vez que assim só se está a promover mais 

atendimento presencial, em vez de o reduzir. Referiu seguidamente que hoje em dia há 

soluções que permitem contornar esta forma de proceder, nomeadamente os 

pagamentos on-line, os formulários on-line, etc. Lembrou depois que fazer formulários 

on-line não é o mesmo que fazer um email, porque um email tem sempre que ser 

analisado por alguém para depois ser feita a distribuição, enquanto nos formulários on-

line a distribuição é feita de forma automática. Defendeu ainda que assim se 

reduziriam os atendimentos presenciais e se poderiam organizar os serviços de outra 

forma, o que também reduziria o número de queixas, dado que os munícipes precisam de 

ter uma resposta para aquilo que necessitam. Disse também que em pleno século vinte e 

um há coisas que podem ser melhoradas, independentemente da crise pandémica. --------  

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

Afirmou depois que, segundo o IEFP, no final do mês de julho haviam cinco mil e 

duzentos desempregados, número que no final do mês de agosto último se cifrava em 

dois mil e setecentos. Referiu seguidamente que na próxima semana iria ter uma 

reunião com a senhora doutora Madalena Feu no sentido de agilizar estes dados e 

também para estudar algumas medidas que o Instituto de Emprego possa tomar para 

apoiar os desempregados e os empresários, nomeadamente através da realização de 

formação profissional. Lembrou ainda que nas escolas o município está a usar pessoal do 

Programa Contrato Emprego Inserção, o que aliás já aconteceu em anos anteriores. 

Referiu depois que Albufeira é dos concelhos do Algarve que menos perdas de águas 

tem na rede, mas que ainda assim este valor ronda os 20%, o que é bastante. Disse 
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ainda que o objetivo é sempre ir melhorando este valor, processo que será mais lento 

quanto mais o valor se aproxima da eficácia total. Afirmou seguidamente que está em 

estudo uma reformulação de todos os espaços verdes existentes no concelho, 

nomeadamente o Parque do Ribeiro e toda a zona do eixo viário e do Parque de Vale 

Mangude, isto para que possam ter outras espécies vegetais para além da relva, dado 

que a relva consome muita água. Explicou depois que a rega da relva também será feita 

de outra forma, deixando de ser por aspersão e passando a ser feita gota-a-gota, 

sistema muito mais rentável e económico. Considerou ainda que assim também se evitam 

os aspersores que ficam indevidamente virados para a estrada, situação que fica muito 

mal numa altura em que há muita escassez de água. Referiu também que dentro de 

pouco tempo vão surgir fundos que permitirão utilizar a água da Estação de Tratamento 

de Vale Faro na zona da avenida dos Descobrimentos, bem como a da Estação de 

Tratamento de Águas Residuais de Ferreiras para fornecer água do Parque do Ribeiro 

até à rotunda. Explicou depois que esta se trataria de uma rede alternativa à água 

potável e que acompanharia a reformulação desses espaços verdes prevista para o 

próximo ano. Afirmou seguidamente que na semana passada fez sair um comunicado no 

sentido de explicitar, clarificar e tentar agilizar o atendimento por marcação, bem 

como de dar mais informações sobre o atendimento. Referiu ainda que o atendimento 

deve ser preferencialmente presencial, tal como é defendido nas últimas resoluções do 

Conselho de Ministros. Lembrou ainda que nesse comunicado eram referidos vários 

números de telefone, o que vem abrir o leque das possibilidades que as pessoas têm 

para fazer a marcação dos atendimentos presenciais. Afirmou seguidamente que 

dentro do Edifício dos Paços do Município existem espaços convenientes para as 

pessoas manterem o distanciamento social recomendado enquanto aguardam pelo seu 

atendimento. Disse depois que as pessoas terão que aguardar fora do edifício se forem 

muitas, razão pela qual é conveniente que não se dirijam aos serviços muitas pessoas 

sem marcação. Considerou seguidamente que o Plano de Drenagem não está na gaveta, 

havendo ainda duas obras que estão por acabar neste âmbito, nomeadamente a Estação 

Elevatória da Praça dos Pescadores e respetivas ligações, bem como a obra que está a 

decorrer junto ao Inatel. Informou depois que outras duas obras estão em vias de 

começar, nomeadamente o coletor de meia encosta no lado poente, na zona da avenida 

do Ténis, avenida que será também ela requalificada, o que não se previu inicialmente; e 

o coletor de meia encosta do lado nascente, que será feito na zona da rua do MFA. 

Considerou seguidamente que este ano não houve qualquer problema ao nível da 

segurança, até porque não vieram muitos turistas para o concelho. Lembrou também 
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que ainda assim foram feitas algumas apreensões de estupefacientes, o que é 

fundamental para que se possa dizer que Albufeira é um destino seguro. Referiu depois 

que felicitou a GNR, na pessoa do senhor capitão Pereira, pela ação desenvolvida junto 

dos agricultores de Paderne sobre a questão da alfarroba. Lembrou seguidamente que 

esta ação teve a sua génese num conjunto de reuniões que foram promovidas por si no 

ano passado, ano que foi terrível nesta área. Considerou ainda que este ano as coisas 

correram muito melhor, fruto da conjugação de esforços entre o município, a Junta de 

Freguesia de Paderne e a GNR, o que é de realçar. Afirmou seguidamente que a 

entidade transportadora no concelho é a EVA, embora alguns transportes possam ser 

colmatados por outras entidades. Reconheceu depois que a EVA deixou de fazer 

algumas carreiras, mas explicou que existe um permanente contacto com a empresa 

para ultrapassar alguns problemas que vão surgindo, nomeadamente no âmbito dos 

transportes escolares. Referiu ainda que já pensou utilizar os transferes e os táxis 

para situações em que é necessário transportar poucas pessoas, nomeadamente dois ou 

três alunos, como aliás já acontece noutros pontos do país. Disse seguidamente que 

esta também seria uma maneira de ajudar os taxistas, uma das classes mais atingidas 

pela crise sanitária. Afirmou depois que as horas extraordinárias só são feitas quando 

há necessidade e quando não há pessoal em tempo normal de trabalho para realizar 

esse mesmo trabalho. Referiu ainda que existem alguns concursos para contratação de 

pessoal que ficam desertos, o que felizmente não se tem verificado ultimamente. 

Afirmou depois que no dia anterior a senhora doutora Margarida Flores disse que por 

vezes as pessoas também não querem trabalhar, nomeadamente quando está em causa o 

trabalho em lares da terceira idade e também em creches. Referiu seguidamente que o 

executivo está atento a esta realidade e tenta sempre ter a trabalhar o máximo de 

pessoas que o mapa de pessoal do município prevê. Disse depois que as pessoas que 

estão infetadas com COVID-19 e não podem cumprir o isolamento em casa são alojadas 

no Silchoro. Esclareceu seguidamente que foram contactadas outras unidades, mas que 

declinaram disponibilidade para alojar estas pessoas, nomeadamente as Janelas do Mar 

e outras unidades que colaboraram com o município numa primeira fase, mas depois 

manifestaram a sua indisponibilidade, dado que a época turística entretanto começou. 

Referiu ainda que no Algarve não tem havido problemas de maior nem em lares, nem em 

escolas, mas que a todo o momento esses problemas podem acontecer. --------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que já foram turmas para casa no Algarve. ------  

O senhor presidente disse que existem casos isolados, mas não se têm verificado 

surtos.  ----------------------------------------------------------------------------------------          
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que já foram enviadas turmas para casa em 

Faro e em Tavira. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que também se têm verificado alguns casos nas comunidades 

de etnia cigana de Albufeira e de Portimão, situação que terá tido origem num pastor 

de uma determinada religião. Considerou ainda que eram esperados mais casos na época 

turística, o que felizmente não se veio a confirmar, embora reconheça que agora se 

está a verificar um aumento generalizado de casos em todo o país. Terminou referindo 

que nem sempre é fácil detetar quem originou as infeções. ---------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que o senhor presidente ainda não tinha 

abordado a questão da aderência à fase dois do Fundo de Apoio. --------------------------  

O senhor presidente disse que houve cerca de quatrocentos novos concorrentes ao 

fundo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que não tinha muito mais a adiantar sobre a questão da 

renda convencionada e relativamente ao que já referiu nas anteriores reuniões da 

câmara municipal sobre este tema. Afirmou depois que no concelho existe muita falta 

de habitação, pelo que entende que as pessoas levantem várias questões sobre este 

assunto e sobre o concurso que está a decorrer. Referiu seguidamente que o concurso 

só foi lançado para oito habitações para perceber a reação do mercado, pelo que será 

feita uma avaliação deste procedimento para eventualmente ajustar as condições do 

próximo concurso. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o concurso já está aberto. ----------------  

A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente e explicou que as candidaturas 

começaram a ser entregues na passada segunda-feira. -------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que já falou com a senhora engenheira Ana 

Paula Claro, chefe da Divisão de Águas e Saneamento, sobre a rotura de água que foi 

mencionada e informou que a dirigente vai fazer um relatório a esclarecer o que se 

passou. Afirmou depois que tudo o que diz respeito a infetados com COVID-19 é muito 

delicado, razão pela qual não tem sido especificado o nome da unidade em que o 

município tem estado a promover o seu alojamento. Explicou depois que numa fase 

inicial houve vários empresários a manifestar a sua disponibilidade para acolher estas 

pessoas. Referiu seguidamente que quando o Posto de Comando foi criado, o senhor 

presidente e a Autoridade de Saúde sempre validaram estes espaços, sendo que estes 

espaços foram sendo escolhidos de acordo com a avaliação prévia da Autoridade de 

Saúde. Explicou depois que estes espaços foram sendo dirigidos a várias necessidades: 

idosos, pessoas que pudessem recuperar no período de pós internamento, etc. Referiu 
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ainda que no período de inverno a gestão dos espaços foi sempre fácil de realizar, nem 

chegando a ser utilizados todos os espaços que o município tinha reservado para esse 

efeito, situação que infelizmente se alterou com a chegada do verão, altura em que o 

município foi notificado da indisponibilidade de utilizar estes espaços a partir do início 

de julho último. Explicou seguidamente que também por esta altura o município teve que 

deixar de utilizar as instalações das escolas e dos pavilhões desportivos, o que fez com 

que tivesse que ser encontrado um novo espaço em pleno julho. Esclareceu depois que a 

procura de um novo espaço foi extremamente difícil, uma vez a não havia 

disponibilidade para alojar estas pessoas, razão pela qual o município teve que recorrer 

com alguma urgência a quem lhe abriu a porta. Referiu ainda que o espaço encontrado 

reúne as condições desejadas, dado que é possível criar uma zona para infetados e 

também zonas para pessoas que necessitam de fazer quarentena e ainda para pessoal 

que está na linha da frente de combate à pandemia. Defendeu depois que o município 

não pode correr o risco de não ter uma zona a um preço aceitável para estas pessoas. 

Informou ainda que o preço que o Páteo Village iria praticar no verão seria de setenta e 

cinco euros por noite. Explicou seguidamente que o espaço que acabou por se encontrar 

apresentou um orçamento e umas condições razoáveis, tendo ainda a vantagem de 

responder às necessidades do município até ao final do ano. -------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se alguém foi alojado durante o verão no 

Silchoro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o procedimento aconteceu durante o 

mês de agosto, tendo o espaço sido logo ocupado com pessoas infetadas. -----------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual o valor da adjudicação. -------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que adjudicação foi feita pelo valor de 

trinta e oito mil euros, acrescido de IVA, o que corresponde a um valor de 

dezanove/vinte euros por noite por cada apartamento.  ------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este valor cobre os alojamentos de 

agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente lembrou que só vão para este espaço as pessoas que não têm 

condições de ficar isoladas no sítio onde moram, como é o caso dos sem-abrigo, de 

algumas comunidades imigrantes, ou das pessoas que se encontram em lares. Afirmou 

depois que um caso deste tipo tem que ser resolvido assim que surge, não se podendo 

esperar. Referiu seguidamente que o Pateo Village predispôs-se a ficar apenas com as 

pessoas que estão na linha da frente de combate à pandemia, mas não com pessoas 

infetadas. Disse seguidamente que o Real Bellavista tinha disponibilidade de vários 
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quartos, embora a um preço elevado, para pessoas que pudessem surgir infetadas, mas 

depois este apoio foi retirado com a chegada do verão. Afirmou depois que no Hotel da 

Aldeia ainda chegou a funcionar uma unidade para infetados, nuns apartamentos do 

outro lado da avenida Sá Carneiro, apoio que também foi retirado nos meses de julho e 

agosto. Referiu depois que ainda se chegou a pensar nos pavilhões desportivos de 

algumas escolas, o que se veio a demostrar ser impraticável, uma vez que entretanto 

estes pavilhões começaram a ser utilizados para atividades desportivas e também pela 

proximidade do início do ano letivo. ----------------------------------------------------------    

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se alguma instituição local tinha espaço 

para ajudar a resolver este problema, uma vez que algumas delas até têm unidades 

hoteleiras. Lembrou depois que o município apoia e muito estas instituições, pelo que 

seria quase “obrigatório” que as mesmas disponibilizassem os espaços que possuem, até 

porque as suas unidades hoteleiras estarão fechadas.  -------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existem hotéis fechados, pelo que 

também se poderia ter optado por esta via. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o Silchoro serviria só para infetados. ----  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu que também seria possível utilizar 

esta unidade hoteleira para fazer quarentena, tentando sempre que os pisos sejam 

diferenciados conforme a utilização que está a ser dada aos apartamentos. Explicou 

depois que a Cruz Vermelha tem dado todo o apoio às pessoas alojadas, fazendo 

também a ligação entre estas e a Autoridade de Saúde.  -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que foi informado que estaria a haver alguma 

falta de acompanhamento. --------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu que houve um período conturbado 

porque estavam alojadas umas pessoas indisciplinadas, ainda como resultado do surto 

no Hotel W, situação que felizmente está ultrapassada. Referiu ainda que havia uma 

pessoa em particular que estava sempre insatisfeita, apesar de ter sido medicada e de 

ter tido apoio por parte de uma psicóloga.  --------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes não 

conhecem o Plano de Drenagem, conhecendo apenas as linhas gerais que foram 

apresentadas publicamente. Referiu depois que nesta altura ainda não se percebeu se o 

túnel vai ou não ser feito. Afirmou seguidamente que pelas palavras do senhor 

presidente percebeu que a questão das perdas de águas não está relacionada com o 

Plano de Drenagem, ou seja, não existe uma ligação do Plano de Gestão da Água com o 

Plano de Drenagem definitivo, elaborado e concluído. Agradeceu depois a explicação 
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dada pela senhora vice-presidente sobre a questão da habitação social. Disse 

seguidamente que existem apoios estatais e comunitários para converter unidades 

hoteleiras em outro tipo de unidades, nomeadamente unidades hospitalares, pelo que 

perguntou se não haveria a possibilidade do município adquirir um edifício que esteja já 

dividido em frações, a fim de as colocar no mercado rapidamente, até porque a carência 

de habitação social é tanta que as respostas que o município tem estado a dar não são 

suficientes. Referiu ainda que várias pessoas falaram com ele, algumas delas em 

situações em que vivem cerca de dez/quinze pessoas num T2. Lembrou seguidamente 

que a câmara municipal tem uma responsabilidade social nesta matéria, pelo que 

gostaria que a autarquia trabalhasse neste sentido. Afirmou depois que esta hipótese 

poderia também resolver o problema de um hoteleiro e, por outro lado, iria alargar a 

oferta disponível no mercado da habitação. Referiu seguidamente que a página do 

município tem muita informação e que as pessoas utilizam mais esta solução, até porque 

são obrigadas a isso, pelo que deveria ter uma linguagem mais acessível e de mais fácil 

perceção, dado que por vezes as pessoas lhe perguntam como aceder a determinadas 

funcionalidades. Reiterou depois que o processo de regularização do atendimento ao 

público tem que ser acelerado, por forma a dar uma resposta às pessoas que 

necessitam de se deslocar aos serviços. Defendeu ainda que os obstáculos têm que ser 

ultrapassados e que os serviços têm que voltar a funcionar devidamente. -----------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou porque é que os telefones da autarquia não 

funcionam.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que o telefone dá sinal de chamada mesmo quando está 

ocupado. Referiu depois que no seu último comunicado indicava vários números de 

telefone alternativos.  ------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que já os experimentou a todos e nenhum 

funciona. Pediu depois ao senhor presidente para experimentar ligar para estes 

números. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria fazer a experiência. ------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse não entender como é possível uma central 

telefónica funcionar desta forma. Explicou depois que tem estado a ajudar uma vizinha 

com dificuldades a resolver um problema, mas ainda não o conseguiu resolver porque 

não tem conseguido ligar. Terminou dizendo que o comunicado do senhor presidente é 

esclarecedor, mas que é pena não funcionar. ------------------------------------------------  

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

pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  
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= ATA DA REUNIÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 = 

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

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

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

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

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, eram das quantias de:  

Operações Orçamentais – sessenta e três milhões, quinhentos e sessenta e um mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos. --------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e 

cinquenta e cinco euros e noventa e um cêntimos. -------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Portaria n.º 207-A/2020, de vinte e oito de agosto, que procede à segunda 

alteração à Portaria n.º 136/2020, de quatro de junho, alterada pela Portaria n.º 139-

A/2020, de doze de junho, que procede, para o ano de 2020, à identificação das águas 

balneares costeiras e de transição e das águas balneares interiores, fixando as 

respetivas épocas balneares, e à qualificação, como praias de banhos, das praias 

marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres, em território nacional;  -------------  

 Do Decreto-Lei n.º 67/2020 de quinze de setembro, que assegura a execução e 

garante o cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.º 

2016/2031, relativo a medidas de proteção contra as pragas dos vegetais, e do 

Regulamento (UE) n.º 2017/625, relativo aos controlos oficiais, no domínio das medidas 

de proteção contra pragas dos vegetais;  ----------------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2020, de quinze de setembro, 

que aprova a 8.ª geração do «Programa Escolhas», para o período de 2021 a 2022;  ------  

 Do Decreto-Lei n.º 68/2020 de 15 de setembro, que estabelece a possibilidade 

de prorrogação dos contratos a termo resolutivo celebrados com pessoal não docente 

das escolas da rede pública do Ministério da Educação, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19;  ----------------------------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 218/2020, de dezasseis de setembro, que procede à segunda 

alteração da Portaria n.º 82-C/2020, de trinta e um de março, que criou a medida de 

A – GENERALIDADES  
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Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde e um regime 

extraordinário de majoração das bolsas mensais dos «Contrato emprego-inserção» 

(CEI) e «Contrato emprego-inserção+» (CEI+);  ---------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2020, de dezasseis de setembro, 

que delega no membro do Governo responsável pela área do ambiente a competência 

para homologação das propostas de delimitação do domínio público hídrico;  --------------  

 Do Decreto-Lei n.º 70/2020 de dezasseis de setembro, que atualiza a idade de 

acesso às pensões e elimina o fator de sustentabilidade nos regimes de antecipação da 

idade de pensão de velhice do regime geral de segurança social;  --------------------------  

 Do Decreto do Presidente da República n.º 39-A/2020 de dezassete de 

setembro, que exonera, sob proposta do Primeiro-Ministro, Susana de Fátima Carvalho 

Amador, Secretária de Estado da Educação, Jamila Bárbara Madeira e Madeira, 

Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, António Lacerda Sales, Secretário de 

Estado da Saúde, Alberto Afonso Souto de Miranda, Secretário de Estado Adjunto e 

das Comunicações, Ana Cláudia da Costa Pinho, Secretária de Estado da Habitação, e 

José Apolinário Nunes Portada, Secretário de Estado das Pescas;  ------------------------  

 Do Decreto do Presidente da República n.º 39-B/2020 de dezassete de 

setembro, que nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, Inês Pacheco Ramires 

Ferreira, Secretária de Estado da Educação, António Lacerda Sales, Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde, Diogo Luís Batalha Soeiro Serras Lopes, Secretário de 

Estado da Saúde, Hugo Santos Mendes, Secretário de Estado Adjunto e das 

Comunicações, Marina Sola Gonçalves, Secretária de Estado da Habitação, e Teresa 

Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estêvão Pedro, Secretária de Estado das 

Pescas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

= 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 pela câmara municipal, e pelos vereadores, no uso 

de competências delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram 

apresentadas e que ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

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

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

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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= INFORMAÇÕES = 

O senhor presidente disse que no dia dois de outubro, sexta-feira, às onze horas, a 

senhora embaixadora da Índia vem inaugurar o busto do Gandhi que ofereceu para ser 

colocado no Município de Albufeira. Considerou depois que Gandhi é uma figura mundial 

e que Albufeira tem uma ligação especial e este país, nomeadamente pela grande 

quantidade de indianos que trabalham no concelho e sem os quais seria por vezes 

complicado arranjar mão-de-obra. Lembrou seguidamente que grande parte dos 

trabalhadores da empresa Luságua são de origem indiana. Referiu ainda que vários 

outros municípios já têm um busto igual, nomeadamente o do Funchal. Informou 

também que o busto vai ser colocado em frente ao restaurante Lá em Casa e convidou 

todos os membros da câmara municipal a estarem presentes. ------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se ali iria ficar situado o Jardim dos 

Ilustres. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. Informou depois que no dia treze de 

outubro próximo vão decorrer as eleições para a CCDR, sendo esta a primeira vez que 

se vão desenrolar em moldes diferentes. Explicou ainda que existe apenas uma lista e é 

encabeçada pelo senhor doutor José Apolinário, pelo que vai ser ele o próximo 

presidente da CCDR. Referiu depois que também fazem parte da lista o senhor 

arquiteto José Pacheco e a senhora doutora Elsa Cordeiro, que vão ser vice-

presidentes desta entidade. Afirmou seguidamente que os membros da lista estão a 

fazer um périplo por todos os concelhos do Algarve e que irão estar no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Município de Albufeira no dia seis de outubro às dezoito horas e 

trinta minutos. Convidou depois todos os membros da câmara municipal a estarem 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou porque é que os vereadores não 

permanentes não estão a receber este tipo de convites, como acontecia anteriormente. 

Afirmou depois que estes edis não têm recebido convites para participar em qualquer 

evento ou inauguração. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que não se têm realizado eventos nem inaugurações. 

Explicou depois que a empreitada da rua cinco de outubro está pronta, mas que não vai 

ser feita qualquer inauguração e também não vai ser colocada qualquer tipo de placa, 

isto porque nada disto se justifica nestes difíceis tempos de crise pandémica. -----------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que nunca concordou com as inaugurações 

que costumavam ser feitas no município e que incluíam sempre uma placa com o nome do 

presidente da câmara municipal que então estava em exercício.  ---------------------------  
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= TRANSPORTES – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FERREIRAS – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em dezassete de setembro corrente, 

através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo 

terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 

autorizou a disponibilização do transporte solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial 

de Ferreiras, para deslocação a Fátima, com saída no dia dezoito de setembro também 

corrente, e retorno no dia vinte de setembro também corrente, para participação em 

atividades religiosas, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para a 

realização do transporte, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei Geral do trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de 

vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do 

Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu 

aquele despacho para ratificação pela câmara. ----------------------------------------------  

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

= APOIOS – HAPPY VAN DO 365 ALGARVE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e um de setembro corrente, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Uma vez que, devido à pandemia COVID-19, a Happy Van do 365 Algarve teve de adiar 

a sessão do (A)Prender-me no Algarve de Maio, a realizar no Centro Educativo do Cerro 

D'Ouro, solicitam a reprogramação desse evento, para o dia 19 de setembro de 2020. --  

O evento realizar-se-á no espaço exterior da escola. ---------------------------------------  

O inicio do evento será às 16h e o terminus às 19h. -----------------------------------------  

Horário para cedência do espaço (incluindo preparação e desmontagem): 14h às 20h -----  

O número máximo de participantes será de 25. ---------------------------------------------  

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

1. Que de acordo com o disposto na alínea t) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º75/2013, de 

12 de Setembro, confere a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para 

assegurar a recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município; ----------------------------------------------------------------------  

2. Que a situação se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------------------  

3. Que existe disponibilidade para efetuar as filmagens, no referido dia, no Centro 
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Educativo do Cerro d’Ouro; -------------------------------------------------------------------  

4. Que este evento teve que ser adiado devido à Pandemia; --------------------------------  

5. Que existe disponibilidade para a realização do mesmo. ---------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal apoie o evento através da Cedência de espaço e equipamento 

municipal Centro Educativo do Cerro d’Ouro, no dia 19 de setembro de 2020.” -----------  

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

= APOIOS – COMUNIDADE TERAPÊUTICA “O FAROL” – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e um de setembro corrente, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Vem a Comunidade Terapêutica, solicitar apoio financeiro, com vista à integração e 

recuperação de um munícipe de Albufeira, no valor de 315.00 euros mensais, durante 12 

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

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

1) Nuno Duarte Oliveira Barreto se encontra em acompanhamento nos serviços, do 

ETETS de Olhão – Centro de Atendimento a Toxicodependentes e na Segurança 

Social; --------------------------------------------------------------------------------------  

2) A sua recuperação exige a sua integração em Comunidade Terapêutica do “O Farol”, 

sede em Sintra, necessitando de apoio financeiro, a ser atribuído à Comunidade para 

custear o internamento; -------------------------------------------------------------------  

3) É bastante importante proceder ao apoio do Munícipe, atendendo ao seu historial de 

consumo e degradação física; -------------------------------------------------------------  

4) O munícipe está atualmente muito motivado para iniciar o tratamento nesta 

comunidade e recuperar a sua qualidade de vida; ----------------------------------------  

5) Existe a disponibilidade da Comunidade Terapêutica "O Farol", Sintra em receber 

este utente já no dia 13 de outubro; ------------------------------------------------------  

6) É necessário apoiar Entidades cujo objetivo é ceder apoio válido e específico ao 

indivíduo que sofre de dependências e tem comportamentos aditivos, para que o 

mesmo atinja plenamente a sua integração social e profissional, garantindo-lhe não 

só o acesso ao tratamento, como também a qualidade e continuidade do mesmo; ------  

7) A Instituição tem apoiado muitos Munícipes do nosso Concelho; ------------------------    

8) A atribuição do apoio deverá ser submetido a aprovação da Assembleia Municipal, e 

que para tal, terá de ser agendado até às 15h00 do dia 21 de setembro; ---------------  
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9) A próxima reunião de câmara está agendada para o dia 29 de setembro;  --------------  

10) O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

11) Estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 

diploma que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 

sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte. ----------------------  

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

1) Autorizar o apoio à Comunidade Terapêutica “O Farol”, sede em Sintra, concedendo-

lhe uma comparticipação financeira no valor de 945.00€ no ano civil de 2020, 

correspondendo a 3 meses, e no valor de 2.835.00€ no ano civil de 2021, 

correspondendo 9 meses, no total dá 12 meses de tratamento, sendo que a entidade 

beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas 

situações previstas no artigo 2.º do citado código; --------------------------------------  

2) Remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação 

invocada, para a reunião de câmara seguinte; --------------------------------------------   

3) Se seja remetido à assembleia Municipal, por se tratar de uma despesa plurianual, 

tendo em conta a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO SOUL – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e dois de setembro corrente, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Através de documentação anexa ao presente despacho, a Associação SOUL solicita o 

apoio desta Câmara Municipal para levar a efeito dois espetáculo de dança, sob o título 

“Lifetime Musicals”, especificamente: -------------------------------------------------------  

1. Cedência Auditório Municipal de Albufeira, no dia 24 de setembro do corrente ano, 

entre as 15H00 e as 23H30; -----------------------------------------------------------------  

2. Meios humanos e técnicos necessários ao funcionamento; -------------------------------  

3. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira, 

com receita de bilheteira (€ 10,00 IVA inc.). ------------------------------------------------  
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Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

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

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

3. Que o pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal 

tem, por principais objetivos, a angariação de fundos para criação de bolsas de 

formação; ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Que os espetáculos a levar a efeito visam a prossecução dos fins da entidade 

requerente, e, nos termos do disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, pode a pretensão requerida 

de isenção do pagamento das taxas de utilização do Auditório Municipal de 

Albufeira ser concedida; ------------------------------------------------------------------  

5. Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 

com o nº 5 do artº 5º do mesmo diploma legal; -------------------------------------------  

6. Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

7. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

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

9. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo nº 3 do artº 35º da Lei nº 

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

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

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

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

Autorizar a cedência do Auditório Municipal de Albufeira, no dia e horário solicitado, à 

Associação SOUL, nos seguintes termos: ----------------------------------------------------  

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; -------------------------  

b) Conferir o direito à venda de bilhetes, revertendo a totalidade da receita de 

bilheteira para a entidade requerente, constituindo sua responsabilidade o 

cumprimento das obrigações legais decorrentes; --------------------------------------------  

c) Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município; -----  

d) Cumprimento das Medidas de Prevenção e Regras de Utilização do Auditório 
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Municipal de Albufeira – COVID 19, que se anexam; ----------------------------------------  

e) Constituir responsabilidade da entidade requerente o cumprimento de todas as 

imposições legais necessárias à realização do evento e as determinadas pelo 

Regulamento de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira (Regulamento nº 

640/2011, DR 2ª Série – Nº 242 – 20 Dezembro); ------------------------------------------  

f) E remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação 

invocada, para a reunião de câmara seguinte.” -----------------------------------------------  

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

= APOIOS – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e dois de setembro corrente, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“No âmbito da organização do programa DiVaM - Dinamização e Valorização dos 

Monumentos - 2020 e à semelhança de anos anteriores, a Direção Regional da Cultura 

do Algarve, em parceria com associação do CineClube de Faro pretende levar a efeito a 

realização da “Oficina das Igualdades”, no Castelo de Paderne, dia 25 de setembro, 

pelas 10:00. ------------------------------------------------------------------------------------  

Para o desenvolvimento desta iniciativa o CineClube de Faro, solicita a colaboração da 

Autarquia: (conforme os documentos anexos à presente proposta) ------------------------  

 A cedência de meios técnicos e humanos necessários para uma visita orientada ao 

Castelo de Paderne ------------------------------------------------------------------------  

 Apoio logístico materializado em 20 cadeiras. -------------------------------------------  

 Transporte camarário para 22 participantes da EB2 Paderne para o Castelo de 

Paderne-------------------------------------------------------------------------------------  

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

1) Esta actividade pretende criar um ciclo de visitas ao Castelo de Paderne, 

promovendo deste modo o interesse pelo património cultural histórico-arqueológico; -  

2) Esta iniciativa é uma excelente forma de estimular o gosto e o interesse cultural 

dos habitantes do concelho; ---------------------------------------------------------------  

3) Esta iniciativa é de grande interesse cultural e educacional para o Município;  --------  

4) Que o evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 

de setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiara atividades 

de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para a município; ---------------------------------------------------------------------------  
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5) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

6) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de meios técnicos e humanos necessários para uma visita orientada ao 

Castelo de Paderne ------------------------------------------------------------------------  

 Apoio logístico materializado em 20 cadeiras. --------------------------------------------  

 Transporte camarário para 22 participantes da EB2 Paderne para o Castelo de 

Paderne -------------------------------------------------------------------------------------  

 Agendamento de 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 – LARK WORLDWIDE SERVICES, LIMITADA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e quatro de setembro corrente, 

do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------  

“Através de documentação que se anexa ao presente despacho a Lark Worldwide 

Services, Lda. solicitou a cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e 

humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 25 de setembro do corrente ano, 

para levar a efeito um seminário no âmbito do Urbanismo, no período compreendido 

entre as 14H00 e as 20H00. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

c) Que o evento não está sujeito a qualquer taxa de inscrição, aberto à população 

interessada na temática do urbanismo; ---------------------------------------------------  

d) A pertinência dos temas a abordar, conforme programa anexo; -------------------------  

e) Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

f) Que a situação se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------------  
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g) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

h) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo nº 3 do artº 35º da Lei nº 

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

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

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

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

Autorizar a cedência do Auditório Municipal de Albufeira no dia e horário solicitado, 

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

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

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

b) Cumprimento do horário; ------------------------------------------------------------------  

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

19, que se anexam; -------------------------------------------------------------------------  

d) E remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação 

invocada, para a reunião de câmara seguinte.” -------------------------------------------  

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

= APOIOS – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e três de setembro corrente, foi 

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

“A Direção Regional da Cultura do Algarve, em parceria com associação do CineClube de 

Faro, vem através de documento anexo solicitar autorização, no âmbito da organização 

do programa DiVam - Dinamização e Valorização dos Monumentos, para a realização da 

“Oficina de Escrita”, no Castelo de Paderne, no dia 13 de outubro, pelas 10:00. -----------  

Para o desenvolvimento desta iniciativa o CineClube de Faro, solicita a colaboração da 

Autarquia, nomeadamente:  -------------------------------------------------------------------  

 Apoio logístico materializado em 20 pranchas de suporte de escrita. ------------------  

 Apoio logístico materializado em 20 cadeiras. -------------------------------------------  

 Transporte camarário para 22 participantes da EB2 Paderne para o Castelo de 

Paderne-------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Esta atividade pretende criar um ciclo de visitas ao Castelo de Paderne, promovendo 

deste modo o interesse pelo património cultural histórico-arqueológico; ---------------  

b) Esta iniciativa é uma excelente forma de estimular o gosto e o interesse cultural 

dos habitantes do município; --------------------------------------------------------------  
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c) Esta iniciativa é de grande interesse cultural e educacional para o Município; ---------  

d) Que a alínea u) do n.º1, do art.º 33.º, da Lei n.º75/2013, 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; --------------  

e) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da atividade “Oficina 

de Escrita, no Castelo de Paderne, no dia 13 de outubro, pelas 10:00, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Apoio logístico materializado em 20 pranchas de suporte de escrita. ------------------  

 Apoio logístico materializado em 20 cadeiras. --------------------------------------------  

 Transporte camarário para 22 participantes da EB2 Paderne para o Castelo de 

Paderne.” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – SOCIEDADE MUSICAL E RECREIO POPULAR DE PADERNE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e um de setembro corrente, foi 

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

“Através do documento anexo, vem a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, 

solicitar apoio a esta edilidade para a realização de um concerto que terá lugar no dia 5 

de outubro de 2020 no parque de estacionamento do Centro de Saúde de Paderne. ------  

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

1. A Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne é uma associação recreativa, 

cultural e desportiva, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo promover 

e desenvolver atividades de carácter recreativo, cultural e desportivo e a formação 

social e cívica dos seus sócios em particular e da população em geral; ------------------  

2. Que se trata da mais antiga associação cultural do Algarve e uma das mais antigas 

do País; com 160 anos de existência tem sido, ao longo dos tempos, um importante 

meio de divulgação do concelho de Albufeira, através da realização de diversas 

manifestações culturais, em Portugal e no estrangeiro; ---------------------------------  

3. Fazem parte integrante da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne a Escola 

de música, a Banda Filarmónica e o Grupo Coral, sendo que a articulação entre os 

mesmos proporciona aos interessados uma melhor integração nas suas actividades; ---  

4. A promoção da criatividade artística no contexto socio cultural actual, é uma mais-

valia para a melhoria da qualidade de vida dos jovens e das famílias do concelho 
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nesta etapa difícil em que foram confrontados com o confinamento e com a 

restrição das suas liberdades mais intrínsecas; ------------------------------------------  

5. Um dos objetivos da associação continua a ser o de atrair as camadas mais jovens, 

que no futuro terão a responsabilidade de conduzir os destinos da coletividade; 

continuando para isso com a realização de atividades de livre acesso, nomeadamente 

a Escola de Música, dando possibilidade a crianças e jovens de aprenderem música 

em troca de um valor simbólico para as famílias; -----------------------------------------  

6. Que o Plano de Contingência elaborado pela associação para a realização do evento 

obteve parecer favorável da DGS; --------------------------------------------------------  

7. O flagelo do COVID 19, teve, e continua a ter, um enorme impacto económico e 

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

e associações, sendo que a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, não foi 

exceção; ------------------------------------------------------------------------------------  

8. Tendo o Governo decretado restrições à realização de eventos de índole 

cultural/desportivo, a Banda Filarmónica de Paderne viu-se impossibilitada de 

realizar os seus espectáculos, que constituem a maior fonte de receitas da 

associação; ---------------------------------------------------------------------------------  

9. Sem estas fontes de receita a associação ficou sem grande parte de meios 

financeiros para colmatar as diversas despesas inerentes à associação; ---------------  

10. A alínea U do nº 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

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. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------ PROPONHO ----------------------------------------------   

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Sociedade Musical e Recreio 

Popular de Paderne, nos seguintes termos: --------------------------------------------------  

 Disponibilização de 100 cadeiras para a assistência; -------------------------------------  

 Montagem de palco com recurso ao procedimento de “Stage Hands” em vigor; --------  

 Iluminação e electrificação do recinto; ---------------------------------------------------  

 Autorização para a utilização do parque de estacionamento do Centro de Saúde de 

Paderne conforme a informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2020/56990; ---  

 Disponibilização de meios humanos e técnicos para apoio à realização do evento sem 

recurso a trabalho suplementar.” ------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= APOIOS – APECATE – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS DE 

CONGRESSOS ANIMAÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e quatro de setembro corrente, 

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

“Através do documento anexo, vem APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de 

Congressos Animação Turística e Eventos solicitar apoio desta Edilidade para a 

realização do evento designado por " APECATE DAY " evento que consiste num dia de 

promoção e reflexão sobre o sector dos Congressos, Eventos e Animação Turística. O 

evento terá lugar a 7 de Outubro no Hotel São Rafael Atlântico e, face à actual 

situação de contingência, terá um grupo limitado de participantes, sendo transmitido 

online. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1) 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. ---------------------------------------------------------------------------  

2) O evento pretende estimular a reflexão sobre a área dos Congressos, Eventos e 

Animação Turística, que actualmente se encontra profundamente afetada com a 

pandemia; -----------------------------------------------------------------------------------  

3) O interesse do acontecimento para o Município, uma vez que a iniciativa irá 

contribuir para a sugestão de soluções e linhas orientadoras a curto prazo para uma 

área muito importante da actividade económica local, regional e nacional;--------------  

4) Que este tipo de evento contribui para a dinamização económica do Concelho em 

época baixa; --------------------------------------------------------------------------------  

5) Que o evento se enquadra na alínea b), do n.º 4 do art.º 64.º da lei 166/99 de 18 de 

Setembro; na redação dada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, que confere a 

competência à Câmara Municipal, para apoiar ou comparticipar pelos meios 

adequados, atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------------------  

6) Sendo um concelho de forte vocação turística, a necessidade de uma promoção 

constante justifica o investimento em eventos que coloquem a marca Albufeira na 

rota nacional deste género de iniciativas; ------------------------------------------------  

Proponho que digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Apoio institucional do Município de Albufeira, assumindo-se como parceiro desta 
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iniciativa; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Divulgação do evento nos meios de comunicação do município (sem custos para o 

Município); ---------------------------------------------------------------------------------  

 Apoio nos contactos entre a Organização e as empresas locais envolvidas; ------------  

 Atribuição de uma comparticipação financeira à associação, para suportar os custos 

relacionadas com a realização do evento, no montante de 2.350,00 €; -----------------  

 Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua 

atual redação.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO ALBARBELL – CLUBE DE HALTEROFILISMO DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e três de setembro corrente, foi 

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

“Pela Associação Albarbell – Clube de Halterofilismo de Albufeira é solicitado apoio 

para a realização de uma prova de Cross Fit, a “Albufeira Throwdown 2020”, que irá 

decorrer nos dias 2, 3 e 4 de Outubro no Hotel Victoria Beach & Sports e na Praia da 

Falésia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1) O referido evento contribui para o cartaz desportivo e turístico do concelho; --------  

2) Que se trata de um evento onde irão participar aproximadamente 250 pessoas de 

todo o país; ---------------------------------------------------------------------------------  

3) O evento em causa contribui para a promoção do nome e da imagem de Albufeira; ----  

4) Proporciona a todos os participantes uma experiência rica de sensações numa zona 

privilegiada para a prática desportiva; ----------------------------------------------------   

5) A realização de provas desportivas contribuem para rentabilizar e dar a conhecer as 

infra-estruturas existentes no concelho, colocando-as ao serviço de objectivos de 

desenvolvimento económico e social; ------------------------------------------------------  

6) Que, do ponto de vista turístico, esta é mais uma actividade que poderá contribuir 

para diversificar a oferta turística, neste caso através de um acontecimento 

desportivo que dará a conhecer uma unidade hoteleira do concelho com todas as 

condições para a prática desportiva; -----------------------------------------------------   

7) O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 
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Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------   

Proponho, que a digníssima Câmara delibere aprovar: ---------------------------------------  

 Empréstimo de 30 baias; ------------------------------------------------------------------  

 Apoio à divulgação da prova através dos meios ao dispor da Câmara e sem custos 

acrescidos.  --------------------------------------------------------------------------------  

 Atribuição à Associação de uma comparticipação financeira até um valor máximo de 

€ 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) atribuída em função dos devidos 

documentos comprovativos das despesas efectuadas, para fazer face a outros 

custos de operacionalização do evento;” --------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se tratava de um clube de 

Albufeira. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o evento tinha lugar em Vilamoura 

e perguntou porque é que o evento não se realizava em Albufeira. --------------------   

O senhor presidente disse que o apoio visava possibilitar a participação do clube 

no evento. Explicou depois que a câmara municipal não iria apoiar o evento em si. --  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a câmara municipal deveria 

promover o Concelho de Albufeira, a sua hotelaria e a realização de eventos no 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que o evento iria ter lugar num hotel localizado nas 

Açoteias. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que assim estava esclarecido o apoio e 

agradeceu a explicação prestada pelo senhor presidente. -------------------------------  

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

= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara em vinte e três de setembro corrente, foi 

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

“O Agrupamento de Escolas de Albufeira, veio através de oficio de 20.07.2020 

solicitar apoio para execução de obras na Biblioteca da Escola Básica e Secundária de 

Albufeira–EBSA. ------------------------------------------------------------------------------  

Porquanto, a Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária de Albufeira apresentou 

candidatura ao Ministério da Educação – Rede de Bibliotecas Escolares ao projeto de 
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Requalificação da Biblioteca, tendo ganho um apoio para aquisição de mobiliário novo. ----  

No entanto, o imóvel onde se situa a Biblioteca, necessita de obras de conservação, 

com vista a melhoria da qualidade térmica, isolamento e insonorização das instalações, 

bem como a sua adaptação às novas exigências. ---------------------------------------------  

O objetivo é tornar o espaço da Biblioteca acolhedor, multifuncional, flexível e 

inovador, com vista a proporcionar experiências de aprendizagem desafiantes, 

interativas e conectadas com o mundo, fomentando na Biblioteca o desenvolvimento da 

literacia dos média, através da implementação de atividades e projetos. ------------------  

Para tanto solicitam apoio à CMA, para substituição do pavimento e portas e criação de 

divisórias. --------------------------------------------------------------------------------------  

Após vistoria ao local, os serviços informam que neste momento a biblioteca apresenta 

carências no seu estado de conservação, bem como necessidades de adaptação às novas 

tecnologias multimédia, consideram, portanto, que os alunos muito beneficiariam com o 

apoio do Município ao projeto proposto. -----------------------------------------------------  

Juntaram fotos das instalações comprovativas do mau estado de conservação das 

mesmas e orçam as obras em 15.000,00 (quinze mil euros). --------------------------------  

Constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações, nomeadamente, tem atribuições no âmbito da educação, da 

cultura e tempos livres (art. 23 nº 1 e nº 2 alínea d), e) e f) da Lei nº 75/2013 de 

12/09.------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a forma de apoio a 

atividades de natureza educativa de interesse para o Município conforme previsto na 

alínea u) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013 de 12/09. -----------------------------------  

Pelo que, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------  

À Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, aprovar um apoio financeiro no valor de € 

15 000, 00 (quinze mil euros) para remodelação da Biblioteca da Escola Básica e 

Secundária de Albufeira – EBSA de acordo com a memória descritiva das obras que se 

propõem realizar e que se junta à presente proposta.” -------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o município vai fazer obras no 

Agrupamento de Escolas de Albufeira no valor de quinze mil euros. -------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que os vereadores não permanentes 

apresentaram em tempos uma proposta exatamente neste sentido para apoiar o 

Agrupamento de Escolas de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Albufeira 

Poente, nomeadamente na questão dos computadores. Lembrou depois que o senhor 
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presidente disse então que não concordava, uma vez que esta era uma competência 

do Ministério da Educação. Referiu ainda que os vereadores não permanentes 

concordam com este apoio, mas defendeu que assim fica demonstrado que existem 

dois pesos e duas medidas.------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que uma parte do investimento é feito pela 

autarquia, mas a outra parte é feito pelo Ministério da Educação. --------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de uma questão de 

princípio. Reiterou ainda que os vereadores não permanentes concordam com este 

tipo de apoio e até pensam que podia ser usado em outros âmbitos.-------------------  

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

= APOIOS – STE – SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezassete de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------  

“O STE - Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado - vem através de documento 

anexo solicitar autorização para utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

Lídia Jorge, no dia 29 setembro, das 16h00 às 20h00, para realização da Assembleia 

Geral de Aprovação do Relatório e Contas do Exercício de 2019. --------------------------  

Mais solicita a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 

Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil, tela de projeção e datashow. -  

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

a) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e horas 

solicitadas;  --------------------------------------------------------------------------------  

b) Que estão disponíveis os meios técnicos e audiovisuais necessários à realização da 

atividade;  ----------------------------------------------------------------------------------  

c) Que apenas é necessária a presença de um segurança da Autarquia, para vigilância 

do espaço e posterior encerramento da Biblioteca, não havendo lugar ao pagamento 

de horas extraordinárias; -----------------------------------------------------------------   

d) Que não há qualquer custo de realização para a Autarquia; -----------------------------  

e) Que será cumprido do protocolo de segurança/saúde, de acordo com normas da DGS 

– Direção Geral da Saúde; -----------------------------------------------------------------  

f) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município;  --------------------  
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g) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da Assembleia Geral de 

Aprovação do Relatório e Contas do Exercício de 2019, ao STE - Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado, nos seguintes termos: --------------------------------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 29 setembro de 

2020, das 16H00 às 20H00, nomeadamente computador portátil, datashow e tela de 

projeção.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – FUNDAÇÃO INATEL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente, em dezasseis de setembro corrente, foi 

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

“A Fundação Inatel, através do documento em anexo, solicitou à Câmara Municipal de 

Albufeira, apoio para realização do evento “Drive IN”, a ter lugar nos dias 9, 10 e 11 de 

outubro de 2020, na cidade de Albufeira. ---------------------------------------------------  

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

1. A Fundação NATEL e a GALP pretendem realizar, no início de outubro, nas Unidades 

Hoteleiras da INATEL, sessões de cinema ao ar livre, em formato “drive in”; ---------  

2. Em Albufeira as referidas sessões, de cariz cultural, irão realizar-se na zona do 

parque de estacionamento privado, da referida unidade hoteleira; ---------------------  

3. A iniciativa prevê a exibição de um filme por dia (9, 10 e 11 de outubro), no horário 

entre as 21h00 e as 23h45; ---------------------------------------------------------------  

4. A lotação deverá rondar cerca de 30 viaturas e, de acordo com a Fundação Inatel, 

serão cumpridas todas as regras definidas no Plano de Contingência a submeter à 

DGS; ----------------------------------------------------------------------------------------  

5. O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 

de janeiro, prevê no seu artigo 14º 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 20h00 e as 08h00. No entanto o 

artigo 15º, do referido diploma legal, prevê a sua autorização em casos excecionais e 

devidamente justificados, mediante a emissão da Licença Especial de Ruido, 

aprovada pela Digníssima Câmara Municipal;  ---------------------------------------------  

6. O evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de 

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



29 de setembro de 2020  

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município; ---------------------------------------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Fundação INATEL através do 

seguinte:  --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Emissão da licença especial de ruído, para os dias 9, 10 e 11 de outubro 2020, no 

período entre as 21h30 e as 24h00, para realização de 3 sessões de cinema ao ar 

livre, na zona do parque de estacionamento privado da Unidade Hoteleira Inatel, em 

Albufeira, conforme requerimento da associação em anexo à presente proposta e 

nos termos da informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2020/55823;  ------  

2. Divulgação do evento nos meios disponíveis da Autarquia. -------------------------------  

A presente atividade ruidosa temporária encontra-se isenta do pagamento da respetiva 

taxa de Licença Especial de Ruido, de acordo com o Despacho do Exmº Sr. Presidente 

da câmara datado de 31 de julho de 2020, anexo à presente proposta. “ ------------------  

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

= APOIOS – C.A.S.A. – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------  

“Vem o C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Delegação de Albufeira, através do 

e-mail em anexo à presente, solicitar a esta Câmara Municipal, autorização para usar e 

colocar o logotipo do município. ---------------------------------------------------------------  

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

1. Que o C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, 

exclusivamente constituída por voluntários; ----------------------------------------------  

2. Que o C.A.S.A. é uma associação de referência no apoio aos Sem-abrigo e aos 

extratos populacionais com maiores dificuldades (idosos, crianças, famílias), que 

presta ajuda direta a centenas de pessoas diariamente (alimentação, vestuário, 

utensílios domésticos, material escolar, produtos de higiene, e outros géneros de 

primeira necessidade) no Algarve e com especial incidência no Concelho de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o logotipo do Município, será para colocar na unidade Móvel de Saúde que o 

C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo – Delegação de Albufeira adquiriu, 

através de uma candidatura; --------------------------------------------------------------  

4. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere autorizar o C.A.S.A. - Centro de Apoio ao 

Sem-Abrigo, a utilizar o logotipo do Município.” ---------------------------------------------  

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

= APOIOS – BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e um de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  --------------------------------  

“O Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve - vem através de documento anexo 

solicitar autorização para utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, no dia 

27 novembro de 2020, das 15H00 às 16H30, para realização de uma ação de 

sensibilização sobre alimentação saudável e combate ao desperdício alimentar. ----------  

Mais solicita a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 

Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil, tela de projeção e datashow. -  

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

a) Que a ação tem como público-alvo as instituições destinatárias do apoio alimentar e 

que os participantes são os responsáveis técnicos pelas instituições; ------------------  

b) Que estas instituições prestam um inestimável apoio social, sobretudo nos atuais 

tempos de incerteza, devido à crise de emergência causada pela COVID-19; ----------  

c) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e horas 

solicitadas; ---------------------------------------------------------------------------------   

d) Que estão disponíveis os meios técnicos e humanos necessários à realização da 

atividade;-----------------------------------------------------------------------------------   

e) Que a atividade se realiza dentro do horário de funcionamento da Biblioteca 

Municipal, pelo que não há lugar ao pagamento de horas extraordinárias; --------------   

f) Que não há qualquer custo de realização para a Autarquia; -----------------------------  

g) Que será cumprido do protocolo de segurança/saúde, de acordo com normas da DGS 

– Direção Geral da Saúde; -----------------------------------------------------------------  

h) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 
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de obras ou à realização de eventos de interesse para o município; ---------------------   

i) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------   

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da ação de 

sensibilização sobre alimentação saudável e combate ao desperdício alimentar, ao 

Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, nos seguintes termos: ------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 27 novembro de 

2020, das 15H00 às 16H30, nomeadamente computador portátil, datashow e tela de 

projeção.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO SOUL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e dois de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------  

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação SOUL solicita o 

apoio desta Câmara Municipal para levar a efeito dois espetáculo de dança, sob o título 

“Lifetime Musicals”, especificamente: -------------------------------------------------------  

1. Cedência Auditório Municipal de Albufeira, no dia 3 de outubro do corrente ano, 

entre as 15H00 e as 23H30; ------------------------------------------------------------------  

2. Meios humanos e técnicos necessários ao funcionamento; -------------------------------  

3. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira, 

com receita de bilheteira (€ 10,00 IVA inc.). ------------------------------------------------  

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

1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

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

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

3. Que o pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal 

tem, por principais objetivos, a angariação de fundos para criação de bolsas de 

formação; ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Que o espetáculo a levar a efeito visa a prossecução dos fins da entidade 

requerente, e, nos termos do disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, pode a pretensão requerida 

de isenção do pagamento das taxas de utilização do Auditório Municipal de 

Albufeira ser concedida; ------------------------------------------------------------------  

5. Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 
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com o nº 5 do artº 5º do mesmo diploma legal; -------------------------------------------  

6. Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

7. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal de Albufeira, no dia e horário solicitado, à Associação SOUL, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; -------------------------  

b) Conferir o direito à venda de bilhetes, revertendo a totalidade da receita de 

bilheteira para a entidade requerente, constituindo sua responsabilidade o 

cumprimento das obrigações legais decorrentes; -------------------------------------------  

c) Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município; ----  

d) Cumprimento das Medidas de Prevenção e Regras de Utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira – COVID 19, que se anexam; ----------------------------------------  

e) Constituir responsabilidade da entidade requerente o cumprimento de todas as 

imposições legais necessárias à realização do evento e as determinadas pelo 

Regulamento de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira (Regulamento nº 

640/2011, DR 2ª Série – Nº 242 – 20 Dezembro).” -----------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO ARTEDOSUL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e dois de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  --------------------------------  

“Através de documentação anexa, a Associação ARTEDOSUL solicita a cedência do 

Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, 

no dia 20 de dezembro do corrente ano, nos seguintes horários: 10H00-13H00, 

montagens e ensaios; 15H00 às 20H00, preparação, espetáculo e desmontagem, para 

levar a efeito um espetáculo de dança da associação. ---------------------------------------  

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

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

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 
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se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

do concelho e da região; -------------------------------------------------------------------  

c) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e no empenho 

em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 

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

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

e) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  

f) Que a Associação ARTDEDOSUL tem sede em Albufeira e é uma associação sem 

fins lucrativos, conforme escritura lavrada a 9 de setembro de 2005 (DR – nº 199, 

de 17 de outubro de 2005, III Série); ---------------------------------------------------  

g) Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 2º 

do Regulamento de Utilização do Auditório Municipal “O Município reserva-se o 

direito de ceder o A.M.A. gratuitamente, a terceiros para a realização de 

atividades, que considere de interesse público, sem receita de bilheteira, 

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”. ------------------  

h) Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

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

PROPONHO -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

de Albufeira, no dia 20 de dezembro do corrente ano, à Associação ARTEDOSUL, nos 

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

a) Autorizar a cedência do Auditório Municipal de Albufeira por enquadramento ao 

disposto no nº 1 do artº 2º do Regulamento de Utilização, no dia e horário solicitado; 

b) Garantir os meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório 

Municipal, conforme as disponibilidades do Município; -----------------------------------  

c) Informar que a lotação máxima do Auditório Municipal, de 343 lugares, deverá ser 

escrupulosamente respeitada, devendo a entidade requerente adotar os meios que 

permitam cumprir esta directiva; ---------------------------------------------------------  

d) Constituir responsabilidade da entidade requerente o cumprimento de todas as 

imposições legais inerentes à realização do evento e as determinadas pelo 

Regulamento de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira (Regulamento nº 

640/2011, DR 2ª Série – Nº 242 – 20 Dezembro); ---------------------------------------  
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e) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro;” ----------------------------------------------  

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

= APOIOS – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCEPCIONAL DO 

ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e dois de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  --------------------------------  

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

1) A APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, desenvolve 

trabalho de Apoio e Integração Social, oferecendo um conjunto de Soluções para os 

mais variados problemas, contribuindo para aumentar a Qualidade de Vida das 

Pessoas Excepcionais;  ---------------------------------------------------------------------  

2) A escassez de recursos disponibilizados às pessoas com deficiência e às respectivas 

famílias é um factor altamente constrangedor duma vivência plena em sociedade e 

ainda mais neste momento de pandemia em que se vive atualmente; --------------------  

3) Esta associação apoiou no ano de 2019 cerca de 600 utentes do concelho de 

Albufeira, nomeadamente em atuações como a Intervenção precoce, integração 

socioprofissional, atelier de arte e desporto adaptado; ---------------------------------  

4) Este apoio permite à associação, garantir a promoção das atividades, contribuindo, 

deste modo, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, permitindo a 

inclusão da pessoa excepcional nas mais diversas áreas: educação, formação, saúde, 

lazer e desporto;  --------------------------------------------------------------------------  

5) A associação encontra-se a desenvolver vários projectos reabilitativos e o inovador 

projecto ÀGORA, um projeto de soluções Integradas em contexto educativo e 

terapêutico – Centro Social Comunitário, na área da deficiência; -----------------------  

6) Conforme disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na atual redação, compete às Câmaras Municipais apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

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

Que a Exª Câmara delibere atribuir um apoio no montante de 60.000€ (sessenta mil 

euros) à APEXA, sendo que, a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ----  
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

concordam com este apoio, mas gostariam de saber qual o valor per capita por 

indivíduo que reside em Albufeira que corresponde a este contributo. Afirmou 

depois que julga que a câmara municipal está a prestar um contributo de sessenta 

mil euros e que o contributo no ano passado foi de cinquenta mil euros. Referiu 

seguidamente que terá havido um aumento de dez mil euros face ao ano passado, 

pelo que perguntou se existe um critério por indivíduo e qual o valor que 

corresponde ao valor que a câmara municipal atribui, dado que outros municípios 

também colaboram com os indivíduos que se encontram a receber este serviço da 

APEXA, isto para perceber se o critério é igual. Explicou depois que os 

vereadores não permanentes iriam votar favoravelmente este apoio, mas ficariam 

mais confortáveis se tivessem estes elementos na sua posse. Referiu ainda que 

estes dados permitiriam perceber o montante do aumento do apoio per capita que 

eventualmente foi feito neste âmbito. -----------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria providenciar no sentido de disponibilizar estes 

elementos aos senhores vereadores não permanentes.  ----------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente considerou que o valor que o município dá 

todos os anos à APEXA é considerável. Defendeu depois que com o apoio do 

município a APEXA poderá desenvolver um trabalho ainda melhor e poderá ter um 

papel ainda mais importante do que aquele que teve, inclusivamente em termos 

económicos, e continuar a ser uma referência no município. Terminou defendendo 

que é importante que as coisas sejam devidamente esclarecidas. ----------------------  

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

= ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e dois de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ---------------------------------  

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

1) A 3 de Setembro de 2019 foi publicada a Lei de Bases da Habitação que no seu art.º 

2 afirma “Todos têm direito à habitação, para si e para a sua família, 

independentemente da ascendência ou origem étnica, sexo, língua, território de 

origem, nacionalidade, religião, crença, convicções políticas ou ideológicas, instrução, 

situação económica, género, orientação sexual, idade, deficiência ou condição de 

saúde.” --------------------------------------------------------------------------------------  

2) O Estado é que garante o direito à habitação; -------------------------------------------  
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3) Compete ao Estado programar e executar uma política de habitação integrada; -------  

4) As políticas públicas de habitação obedecem aos princípios; da Universalidade; da 

Igualdade de oportunidades; da Sustentabilidade Social, Económica e Ambiental; da 

Descentralização Administrativa, da Subsidiariedade e Cooperação; da 

Transparência e da Participação dos Cidadãos;  ------------------------------------------  

5) Foi definida uma Nova Geração de Politicas de Habitação cuja objectivo é  garantir 

o acesso de todos a uma habitação adequada;  -------------------------------------------  

6) Que urge dar resposta às famílias que em Albufeira, vivem em situação de grave 

carência habitacional, criando condições para aceder ao Programa 1.º Direito -

 Programa de Apoio ao Acesso à Habitação; ----------------------------------------------  

7) As Estratégias Locais de Habitação contribuem para garantir que as soluções 

habitacionais a desenvolver com apoio público são orientadas para a integração 

socioterritorial das comunidades menos favorecidas; -----------------------------------  

8) As Estratégias Locais de Habitação são obrigatórias no caso dos apoio a conceder 

ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, destinado à 

promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições 

habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o 

custo do acesso a uma habitação adequada; ----------------------------------------------  

9) O Serviço de Habitação do Município de Albufeira identificou, até ao momento, 286 

famílias em condições de aceder ao programa 1º Direito e que são elas que suportam 

o documento agora apresentado; ----------------------------------------------------------  

10) É intenção do Município de Albufeira candidatar-se ao Programa 1º Direito para 

promover, monitorizar e avaliar a sua implementação. -----------------------------------  

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

Que seja aprovada a Estratégia Local de Habitação de Albufeira e que o documento 

aqui apresentado seja remetido ao IHRU, conforme estabelecido.” ------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes são da 

opinião que esta estratégia devia ter sido feita no início do mandato para depois 

ter sido implementada ao longo do mesmo. Referiu depois que a estratégia está 

bem fundamentada, mas poderá estar um pouco desatualizada face aos 

acontecimentos que se têm verificado no presente ano. Afirmou seguidamente que 

na prática a estratégia se resume a uma calendarização relativamente à 

planificação, dado que depois será a equipa a desenvolver as medidas adequadas 

relativamente à estratégia local de habitação. Afirmou depois que a estratégia 

local de habitação pressupõe sempre a existência de habitações para poderem ser 

https://www.portaldahabitacao.pt/1.%C2%BA-direito
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geridas, fazendo-se depois um mapeamento mais exaustivo das necessidades de 

habitação e como se pode contornar o problema da especulação. Reiterou 

seguidamente que os vereadores não permanentes concordam com o documento 

apresentado, mas não concordam como seu timing. Referiu depois que se este 

documento tivesse sido apresentado no primeiro ano de mandato, se calhar poder-

se-ia agora já estar a ver coisas no terreno. Reconheceu seguidamente que já 

existem algumas coisas a ser feitas, mas que não fazem parte de qualquer 

estratégia, sendo antes situações que decorrem do que vai aparecendo e que vai 

sendo disponibilizado aos munícipes. Considerou depois que este é um primeiro 

passo para depois fazer esse trabalho de diagnóstico das necessidades, bem como 

para encontrar a forma de resolver essas necessidades, algumas delas 

referenciadas pelos vereadores não permanentes no passado e que têm a ver com 

as dificuldades dos jovens em se fixar em Albufeira e que, devido à especulação, 

acabam por ir morar noutros concelhos. Afirmou seguidamente que estes edis 

esperam que esta equipa a formar possa vir a dar mais alguma luz sobre estas 

questões. Defendeu depois que os dados subjacentes a esta estratégia não têm 

em conta a realidade que se está a viver no presente ano, ano esse em que tudo 

mudou. Referiu depois que ainda não se conhecem todas as repercussões da crise 

pandémica neste âmbito, podendo até acontecer que exista mais oferta de casas 

no mercado, fruto da crise que o alojamento local está a sentir. Reiterou 

seguidamente que os vereadores não permanentes concordam com este documento, 

mas são da opinião que devia ter sido apresentado há três anos, numa altura em 

que o município tinha cerca de oitenta milhões de saldo de gerência, o que teria 

permitido atacar este problema de um outro modo e se calhar já apresentar 

alguns resultados no presente ano. ---------------------------------------------------------     

A senhora vice-presidente disse entender o ponto de vista dos vereadores não 

permanentes, mas explicou que a estratégia local de habitação surge a nível 

nacional no âmbito do Programa Primeiro Direito, que é o direito à habitação por 

parte de qualquer pessoa, programa que foi lançado em dois mil e dezoito. 

Afirmou depois que este programa previa a obrigatoriedade de todos os municípios 

fazerem a sua estratégia local de habitação. Referiu ainda que o município de 

Albufeira lançou este procedimento em dois mil e dezoito e adjudicou-o em dois 

mil e dezanove à empresa que agora o apresentou. Disse seguidamente que a 

empresa fez este estudo com o acompanhamento técnico do município, das juntas 

de freguesia e de várias associações do concelho. Explicou também que 
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antigamente já existiam estudos sobre esta matéria, mas não existia uma 

estratégia local de habitação. Afirmou depois que Albufeira vai ser o segundo 

município do Algarve a apresentar esta estratégia. Considerou ainda que, depois 

de aprovada, esta estratégia vai permitir que também os privados possam 

concorrer ao Programa Primeiro Direito, o que poderá dar benefícios a nível da 

requalificação de edifícios, benefícios às entidades públicas que queiram reabilitar 

ou construir habitações, direitos às cooperativas de habitação, etc. Explicou 

também que os eventuais beneficiários só poderão aceder a este programa, que é 

gerido pelo IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, depois de 

cada município aprovar a sua estratégia local de habitação. Reconheceu depois que 

o timing poderia ser melhor, mas considerou que não se pode agora voltar atrás, 

sob pena de se prejudicarem as finanças do município, uma vez que fica impedido 

de concorrer a possíveis fundos existentes. Referiu ainda que também os 

proprietários e os senhorios que queiram reabilitar imóveis para arrendamento 

poderiam ser prejudicados, uma vez que não se podem candidatar enquanto a 

estratégia local de habitação não estiver aprovada. Afirmou seguidamente que 

todos os municípios do país estão a trabalhar para apresentar a sua estratégia 

local de habitação. Referiu ainda que em Albufeira esta estratégia até já podia 

ter sido apresentada, mas a pandemia obrigou a adiar a reunião para fazer a 

revisão final do estudo, reunião essa que estava agendada para março último, mas 

que só se pôde realizar em agosto também último. --------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

iriam votar favoravelmente o plano e que compreendem as justificações 

apresentadas pela senhora vice-presidente, mas também consideram que daqui 

para a frente ninguém sabe com o que contar. Defendeu depois que deveria existir 

um envolvimento maior de todos quando se elabora um plano, uma vez que um plano 

tem uma vigência grande e quanto maior for a sua abrangência na discussão, na 

análise e na apresentação de propostas, melhor, até para que não exista depois 

aquela questão da crítica e do apontar o dedo, como normalmente acontece. 

Considerou seguidamente que os gabinetes que fazem estes estudos querem 

acelerar o processo e passar por cima dos obstáculos, não realizando assim os 

fóruns de discussão que são importantes. Defendeu ainda que cabe à câmara 

municipal procurar que estes fóruns se realizem, dado que é importante que estes 

temas sejam debatidos de uma forma ampla. Referiu seguidamente que concorda 

com o plano, embora considere que seria diferente se fosse feito agora. Disse 
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depois que no presente cenário pode acontecer que alguns hoteleiros pretendam 

vender as suas unidades, podendo então o município aproveitar a oportunidade para 

adquirir um aparthotel, colocando depois as suas frações no mercado de 

habitação. Reiterou ainda que os vereadores não permanentes são totalmente 

favoráveis a esta estratégia. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes sabem 

que esta estratégia decorre da lei que o Governo aprovou. Explicou depois que o 

município deve ter a ambição de resolver um problema que tem entre mãos, não 

podendo estar à espera que o Governo faça alguma coisa. Lembrou seguidamente 

que Paderne começa agora com quarenta habitações, mas o estudo refere que 

Paderne foi a freguesia que perdeu mais habitantes e que tem menos habitantes 

em termos de densidade populacional, pelo que defendeu que a estratégia local de 

habitação devia ter sido pensada desde o início do mandato, independentemente da 

legislação que pudesse ou não vir a ser publicada. Afirmou seguidamente que os 

membros da câmara municipal são eleitos para fazer as coisas acontecer durante 

todo o mandato e não apenas no seu último ano. Reconheceu depois que esta 

estratégia vem trazer mais benefícios para quem queira implementar projetos 

nesta área, mas perguntou o que iria o município fazer se esta lei não tivesse sido 

aprovada. Considerou ainda que eventualmente o município teria tomado medidas 

avulsas nesta área se esta lei não tivesse sido publicada. Reiterou seguidamente 

que o município deveria ter tido uma estratégia nesta área e deveria tê-la 

implementado ao longo do presente mandato. Fez notar ainda que a câmara 

municipal vai agora aprovar a calendarização e não a estratégia propriamente dita, 

uma vez que a estratégia ainda vai ser definida pela equipa, podendo ainda ser 

aberta a discussão à sociedade civil durante o processo, por forma a ser atingida 

uma estratégia coerente para todo o município. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que nenhum elemento da câmara 

municipal sabe se irá estar neste órgão no próximo mandato e que a obrigação de 

cada um é fazer o melhor possível pelo concelho, pelo que é bom que se criem 

estes planos. Defendeu depois que é muito importante o envolvimento de todos 

nestas matérias, uma vez que amanhã podem ser outros os decisores e não 

acompanharam o processo, pelo que terão que fazer o trabalho a partir do zero, 

daí ser tão importante a existência de uma certa continuidade nestas questões. 

Apelou seguidamente para o envolvimento de todos os partidos, quer sejam 

pequenos ou grandes, bem como para o envolvimento da comunidade em si, dado 
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que o concelho não é da câmara municipal, mas sim de todos. --------------------------      

A senhora vice-presidente disse que o executivo não esteve à espera que a 

estratégia estivesse completa para tomar decisões, até porque a estratégia só vai 

ser aprovada agora, mas já existem procedimentos em curso. Referiu ainda que os 

resultados do estudo não são propriamente uma novidade para a Divisão de Ação 

Social, uma vez que grande parte das necessidades que foram agora evidenciadas 

resultam do acompanhamento social por parte dos técnicos do município, seja 

através da entrega de habitações que foi feita nos últimos anos, seja através dos 

atendimentos que são feitos diariamente, dos apoios aos arrendamentos, etc. 

Afirmou seguidamente que a habitação é uma das lacunas do concelho e que se 

começou por Paderne porque se trata de uma freguesia que precisa de população 

jovem e ativa. Lembrou ainda que todos os habitantes do concelho podem 

concorrer às habitações que serão postas a concurso em Paderne, pelo que 

também se pretende que algumas pessoas se mudem de áreas sobrecarregadas 

para Paderne. Referiu ainda que a estratégia acabou por integrar o conhecimento 

que já havia no terreno, até porque já existem vários procedimentos concluídos, 

outros em fase de especialidades, outros que estão em fase de contratação e 

outros onde se vai iniciar a obra, como é o caso de Paderne. Disse depois que 

durante vários anos não houve a necessidade de se apostar nesta vertente, mas 

nos próximos anos haverá aqui um forte investimento nesta área, o que irá 

resolver uma boa parte dos problemas existentes. Informou seguidamente que o 

executivo também está a equacionar soluções com recurso ao alojamento local, mas 

não com o recurso a empreendimentos de hotelaria. -------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a estratégia local de habitação não 

pode ser olhada apenas na sua vertente social, uma vez que tem que ser uma 

estratégia mais envolvente e incluir áreas como o imobiliário, o PDM, etc. Referiu 

depois que esta estratégia para Paderne encerra algumas contradições, desde logo 

porque a câmara municipal não quis que o Giro chegasse a esta freguesia. 

Defendeu seguidamente que se deviam criar primeiro condições se realmente se 

quer que as pessoas vão viver para Paderne. ---------------------------------------------  

O senhor presidente disse que estas casas vão ser construídas em Paderne, mas 

também vão ser construídas habitações na avenida Samora Barros, nos Caliços e 

nas Fontaínhas. Referiu depois que Paderne já esteve em concurso, na Samora 

Barros já está o projeto acabado, nos Caliços está praticamente acabado, e está 

a ser efetuado o projeto das Fontaínhas. Lembrou seguidamente que se estão a 
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falar de cerca de cento e oitenta habitações, o que já é qualquer coisa. Afirmou 

ainda que o município também tem adquirido vários apartamentos. Defendeu depois 

que apesar de não existir uma estratégia passada para o papel, a verdade é que 

se têm dado vários passos para resolver o problema da falta de habitação no 

concelho. Referiu seguidamente que a estratégia vem ajudar a sistematizar as 

questões. Lembrou depois que o Giro não está relacionado com esta matéria, até 

porque se trata de um transporte mais urbano e que a zona de Paderne terá que 

ser servida em termos de transportes de uma outra forma. Terminou dizendo que 

a questão do transporte para Paderne vai ser com certeza resolvida. -----------------  

A senhora vice-presidente disse que este assunto não tem que ser remetido para 

a assembleia municipal, mas ainda assim será remetido a este órgão para 

conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

= DIREITO DE SUPERFÍCIE – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – REVERSÃO 

– PROPOSTA = 

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

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

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

1) A “Fundação António Silva Leal” é uma instituição particular de solidariedade social, 

sem fins lucrativos, cujo trabalho meritoso, na área da prestação de serviços de apoio 

social é, sobejamente, conhecida e reconhecida pela população residente no concelho 

de Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------   

2) Aquela instituição desenvolve inúmeras acções de apoio social no Município de 

Albufeira, designadamente, relativos a serviços de refeitório social, banco de roupa, 

creche e jardim de infância, ATL, colónia de férias, lavandaria social, serviços de 

higiene pessoal, centro de apoio social e lar de idosos;--------------------------------------  

3) O Município de Albufeira é dono e legítimo proprietário do prédio urbano situado em 

Cortelhas, freguesia de Guia, concelho de Albufeira, com a área de 3.791 m2, destinado 

a construção urbana, a confrontar do norte com caminho, do sul com Município de 

Albufeira, do nascente com caminho e do poente com arruamento público, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o número 4160/040628, inscrito na 

matriz predial urbana da respectiva freguesia sob o artigo 5295; -------------------------  

4) Mediante escritura pública outorgada em 30 de junho de 2005, o Município de 

Albufeira constituiu, a favor da “Fundação António Silva Leal”, direito de superfície, 

pelo prazo de 99 anos consecutivos (com faculdade de prorrogação) sobre o prédio 
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urbano, de sua propriedade, melhor descrito no considerando antecedente; --------------  

5) A constituição daquele direito de superfície, a favor daquela Fundação, teve como 

objecto a construção e a manutenção de um edifício, única e exclusivamente, afecto à 

instalação e ao funcionamento de um Lar de Apoio a Idosos e de um Centro de Dia e 

Apoio Domiciliário, bem como outras actividades de apoio a idosos;------------------------  

6) Em reunião havida em 18 de junho de 2019, deliberou a Câmara Municipal de 

Albufeira o seguinte (vide Doc. 1): -----------------------------------------------------------  

* Com fundamento na cláusula segunda, alínea f) da escritura pública de constituição do 

direito de superfície, celebrada em 30/06/2005, determinar a extinção do direito de 

superfície concedido, por via daquele contrato solene, à “Fundação António Silva Leal”, 

com a consequente reversão do direito cedido, para o Município de Albufeira;------------   

* determinar que se outorgue a necessária escritura pública de reversão imediata, para 

o Município de Albufeira, do direito de superfície constituído a favor da "Fundação", 

sobre o prédio urbano situado em Cortelhas, freguesia de Guia, concelho de Albufeira, 

com a área de 3.791 m2, destinado a construção urbana, a confrontar do norte com 

caminho, do sul com Município de Albufeira, do nascente com caminho e do poente com 

arruamento público, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o 

número 4160/040628, inscrito na matriz predial urbana da respectiva freguesia sob o 

artigo 5295; -----------------------------------------------------------------------------------  

7) Se assume necessário conferir cumprimento àquela supra transcrita deliberação 

camarária; -------------------------------------------------------------------------------------  

8) Se impõe formalizar a escritura pública de reversão do direito de superfície; ---------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Albufeira delibere: ----------------------------------  

Aprovar a minuta da escritura pública de reversão do direito de superfície – Distrate 

de Direito de Superfície - a favor do Município de Albufeira, constituído a favor da 

“Fundação António Silva Leal” (que se anexa como Doc. 2), autorizando, em 

conformidade, a outorga da mesma.” ---------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. - 

“MONITORIZAÇÃO E CONTROLO ATIVO DE PERDAS E ADOÇÃO DE 

SISTEMAS DE REGA URBANA INTELIGENTES E EFICIENTES” - RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em quinze de setembro 

corrente, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------  



29 de setembro de 2020  

“José Carlos Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, vem no uso 

das suas competências, conferidas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro o seguinte: -----  

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

1. A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 41/2020, de 4 de junho, publicada 

no Diário da República, 1.ª série, n.º 110-A, de 6 de junho de 2020, veio consagrar o 

Programa de Estabilização Económica e Social, no qual o Fundo Ambiental 

estabelecido deverá financiar designadamente intervenções de eficiência hídrica 

tendo em vista a monitorização e controlo ativo de perdas e adoção de sistemas de 

rega urbana inteligentes e eficientes na região do Algarve, -----------------------------  

2. Decorrente da referida Resolução do Conselho de Ministros, o Município de 

Albufeira e a Agência Portuguesa do Ambiente, S.A. adiante designada APA, vão 

celebrar dia 16 de setembro de 2020 um Protocolo que tem por objeto o 

financiamento por parte da APA; através do Programa de Estabilização Económica e 

Social; no qual o Fundo Ambiental vai financiar intervenções de eficiência hídrica 

tendo em vista a monitorização e controlo ativo de perdas e adoção de sistemas de 

rega urbana inteligentes e eficientes na região do Algarve. -----------------------------  

3. Que é de extremo interesse para o Município de Albufeira a obtenção deste 

financiamento, para dinamizar e financiar as intervenções na área da eficiência 

hídrica nos sistemas de rega existentes bem como os que vão ser criados,  ------------  

4. Compete às Câmaras Municipais, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, constante do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação, colaborar no apoio a programas e projetos de 

interesse municipal, em parceria com outras entidades da administração central; -----  

5. Que não foi possível em tempo útil apresentar á Câmara o documento no qual se vai 

materializar o Protocolo em apreço, porquanto só foi remetido pela APA a esta 

edilidade a 14 de setembro de 2020,  ----------------------------------------------------  

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

1. Ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que o Município de Albufeira adira ao referido Protocolo com a assinatura do 

mesmo, -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada 

para a reunião de câmara seguinte.” ------------------------------------------------------  

Este despacho fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nele 

referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
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O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se a perda de água que se calcula 

ronda os 20%. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se não seria maior, até porque vê 

muitos aspersores a regar a estrada. -----------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que essa água não se considera perdida porque 

supostamente foi usada na rega. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que na avenida dos Descobrimentos são 

sempre visíveis vários aspersores mal direcionados, considerou depois que a rega 

gota-a-gota resolveria este problema. ----------------------------------------------------    

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DO 

CONCELHO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara em vinte e três de setembro corrente, foi 

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

“A Associação de Caçadores e Pescadores do Concelho de Albufeira, através do 

documento anexo, solicitou à Câmara Municipal a celebração do Protocolo de 

Colaboração em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------  

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

1. A Associação de Caçadores e Pescadores de Albufeira é uma instituição que se 

dedica à realização de atividades sociais, recreativas, culturais, desportivas e 

lúdicas, tendo por objetivo perseguir a realização de iniciativas de apoio aos 

caçadores e pescadores do concelho e desempenhando um importante papel na 

defesa e promoção do mundo rural; -------------------------------------------------------  

2. A Lei de Bases Gerais da Caça visa a protecção, conservação e fomento da fauna 

cinegética. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Os recursos cinegéticos constituem um património natural renovável de uso racional, 

conducente a uma produção sustentada no respeito pelos princípios da conservação 

da natureza e dos equilíbrios biológicos. -------------------------------------------------  

4. A caça constitui um factor de riqueza nacional, de desenvolvimento regional e local, 

de apoio e valorização do mundo rural.----------------------------------------------------  

5. A Portaria n.º 831/2002 de 9 de Julho criou a zona de caça municipal de Albufeira 

(Z.C.M.A.). ----------------------------------------------------------------------------------  

6. Foi transferida a sua gestão para a Associação de Caçadores e Pescadores do 

concelho de Albufeira, que se propõe, além da gestão ordenada da caça, criar um 
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centro cinegético, com fins formativos e recreativos; -----------------------------------  

7. O “Município” entende que a Zona de Caça Municipal é uma mais-valia para o 

concelho de Albufeira; ---------------------------------------------------------------------  

8. Compete à Câmara Municipal, nos termos das disposições conjugadas das alíneas o) e 

u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, deliberar sobre 

formas de apoio a entidades legalmente existentes com vista à realização de 

eventos e atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

que tenham interesse para o Município; --------------------------------------------------  

9. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere celebrar o Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Albufeira e a Associação de Caçadores e Pescadores de Albufeira, anexa 

à presente proposta. --------------------------------------------------------------------------  

Pela presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado 

e republicado pelo Decreto – Lei 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual redação.” ---  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de desenvolvimento cultural 

nela referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

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

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

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

= ISENÇÃO DE MENSALIDADES – PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS 

ESPAÇOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS – 

PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente em vinte e dois de setembro corrente, foi 

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

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

1. Que de entre o amplo pacote de medidas de apoio à economia e de mitigação de 

risco de contágio pelo novo SARS-COV 2, a Câmara Municipal de Albufeira, aprovou, 

no passado dia 7 de abril de 2020, a isenção do pagamento das mensalidades dos 

espaços comerciais localizados nos equipamentos municipais, no âmbito dos 

contratos celebrados ou das licenças emitidas, até 30-06-2020, tendo, 

posteriormente, prorrogado o prazo até 30 de setembro;  ------------------------------  
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2. Que os efeitos económicos desta pandemia se estenderão muito para além do 

período em que a mesma se considere debelada; -----------------------------------------  

3. Que a inatividade a que os estabelecimentos se viram forçados provocou 

certamente sérios problemas económicos aos agentes económicos e como 

consequência às famílias cuja subsistência deles dependem; ----------------------------  

4. Que o desconfinamento em curso não deixa de impor aos agentes económicos uma 

séria redução da sua atividade, por força da necessária implementação de medidas 

de distanciamento físico dos seus utentes; ----------------------------------------------  

5. Que cabe às Câmaras Municipais fomentar a economia local, de molde a poder 

proteger as suas populações, evitando uma crise social de maiores proporções; -------  

6. Que a generalidade dos operadores económicos se depara com a aludida diminuição 

de rendimentos, não podendo a Câmara Municipal de Albufeira proceder a qualquer 

análise casuística; --------------------------------------------------------------------------  

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

 Prorrogar a isenção, até 31/12/2020, ou seja, pelo período de mais três meses, do 

pagamento das mensalidades dos espaços comerciais localizados nos equipamentos 

municipais, no âmbito dos contratos celebrados ou das licenças emitidas.” -------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE PATROCÍNIO DESPORTIVO – ORGANIZAÇÃO DA 

FÓRMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2020 - PARKALGAR, 

PARQUES TECNOLÓGICOS E DESPORTIVOS, S.A. 

- PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente em vinte e quatro de setembro corrente, foi 

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

“Através de documentos anexos à presente proposta, vem a AMAL enviar minuta de 

contrato-progra,a de Patrocinio Desportivo para a organização do Grande Prémio de 

Formula 1 de Portugal, em Portimão.  ---------------------------------------------------------  

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

1. Que a PARKALGAR, Parques Tecnológicos e Desportivos S.A., ora em diante 

PARKALGAR, é a sociedade gestora do Autódromo Internacional do Algarve, cujo 

objeto social integra a realização, organização e promoção de eventos desportivos, 

nomeadamente de automobilismo; ------------------------------------------------------------  

2. Que o Autódromo Internacional do Algarve, vai acolher a “FÓRMULA 1 HEINEKEN 

GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2020”, ora em diante F1GPPORTUGAL2020, de 23 a 
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25 de outubro de 2020, sendo a PARKALGAR a detentora dos direitos legais para a 

organização da respetiva prova; --------------------------------------------------------------  

3. Que as provas do Campeonato do Mundial de Fórmula 1 são reconhecidas pela 

Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão regulador internacional da 

respetiva modalidade, como a mais alta categoria de competição para carros de corrida 

monopostos, com o que fica preenchido o conceito “competições desportivas de 

interesse público”; ----------------------------------------------------------------------------  

4. Que está em causa uma prova com grande impacto, verificando-se forte adesão do 

público às provas que o integram, sendo-lhe dispensada grande cobertura mediática; ----  

5. Que entre ganhos nacionais, diretos e indiretos, estima-se que o impacto financeiro 

da prova possa ascender aos 130 milhões de euros; -----------------------------------------  

6. Que a região do Algarve é tradicionalmente conhecida pelo seu turismo de 

excelência, sendo que, no corrente ano de 2020, está a sofrer sérias perdas com a 

pandemia de Covid-19 e as restrições impostas por outros países em termos de viagens 

a Portugal; -------------------------------------------------------------------------------------  

7. Que este evento/prova desportiva projeta – nacional e internacionalmente – a região 

Algarvia e consequentemente todos os Municípios e permite uma maior interação com 

as populações, dinamização do comércio e hotelaria locais e atracão ao território de 

novos turistas e visitantes;  ------------------------------------------------------------------  

8. Que a realização deste evento na chamada época baixa possibilita a atenuação dos 

efeitos negativos da sazonalidade da região;  -----------------------------------------------  

9. Que é de estratégico interesse público regional e municipal a associação da Região e 

do Município Albufeira à prova, permitindo-lhe beneficiar da notoriedade e exposição 

daí decorrentes; -------------------------------------------------------------------------------  

10. Que o Município de Albufeira concentra em si grande parte da capacidade hoteleira 

e demais oferta turística da Região, sendo naturalmente um dos Concelhos que mais irá 

beneficiar com os fluxos turísticos originados por este evento;  ---------------------------  

11. Que ao abrigo do art.º 33.º/1, als. o), u), e ff), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, cabe aos 

Municípios “deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista (...) à realização de eventos de interesse para o 

município”, “(...) apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município (...)”, e “promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal”; -----------------------------------------------------------  
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12. Que nos termos do art.º 46.º/1 da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, 

aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, ora em diante LBAFD, “(…) podem 

beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras por parte (…) das autarquias 

locais (...) eventos desportivos de interesse público como tal reconhecidos por 

despacho de membro do Governo responsável pela área do desporto.”, sendo que, ao 

abrigo do n.º 3 dessa norma legal, esses “(…) apoios ou comparticipações financeiras (…) 

são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo (...).”; --------------  

13. Que decorre do art.º 2.º do Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, ora em diante RGCPDD, definido no Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de outubro, que são “(…) contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo o contrato celebrado com vista à atribuição, por parte (…) das autarquias 

locais (...) de patrocínios desportivos” – definido nos termos do art.º 9.º deste mesmo 

regime jurídico; -------------------------------------------------------------------------------   

14. Que nos termos do art.º 11.º/2, al. b) deste regime jurídico são “(…) programas de 

desenvolvimento desportivo os planos de ação específica destinados (…) a organizar 

competições com interesse social ou desportivo relevante (…)”, e --------------------------  

15. Que para além das que venham a ser reconhecidas por despacho do membro do 

Governo responsável pela área do desporto, são considerados eventos ou competições 

desportivas de interesse público as manifestações desportivas que integrem os quadros 

competitivos regulares das respetivas federações desportivas nacionais ou 

internacionais – art.º 5.º do RGCPDD; --------------------------------------------------------  

16. Que o Conselho Intermunicipal do Algarve, em reunião de 27 de julho de 2020 

deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa, conforme certidão da ata que se anexa. --  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara delibere outorgar o Contrato-Programa de Patrocinio 

Desportivo – Organização da Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2020.” -----  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de patrocínio 

desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  

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

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o município vai apoiar 

financeiramente a Parkalgar com cinquenta mil euros, apoio com o qual os 

vereadores não permanentes concordam, até porque a atividade turística está 

praticamente parada e este evento poderá trazer alguma dinâmica aos 
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estabelecimentos turísticos de Albufeira, nomeadamente hotéis, restaurantes, 

atividades marítimo-turísticas e lojas. Perguntou depois se todos os municípios 

algarvios contribuiriam com o mesmo valor. -----------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que os municípios que se 

encontram mais próximos do autódromo darão uma contribuição maior. Referiu 

depois que Portimão apoiará o evento com um valor de cerca de duzentos mil 

euros; Lagoa, Loulé, Albufeira e Lagos contribuirão com cinquenta mil euros, valor 

que vai diminuindo à medida do afastamento dos municípios relativamente ao 

autódromo. Afirmou seguidamente que também se prevê um apoio semelhante a um 

evento de “Masters” que vai decorrer em Loulé. Disse depois que esta forma de 

apoiar os grandes eventos a realizar na região algarvia se poderá generalizar nos 

próximos tempos. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que Albufeira poderia aproveitar e 

realizar também um grande evento. --------------------------------------------------------  

O senhor presidente concordou e disse que já falou no Crosse das Amendoeiras, 

evento que também poderá vir a beneficiar deste novo tipo de apoio, dado que se 

trata de um evento de cariz mundial. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que concorda com este tipo de apoio, 

uma vez que revela uma perspetiva de solidariedade. ------------------------------------   

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

A eficácia deste ato fica condicionada à realização de uma modificação aos 

documentos previsionais. ---------------------------------------------------------------------  

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – ARPA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a ARPA – 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares 

desenvolvidas pelo Clube.  ---------------------------------------------------------------------  

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º da Constituição da República Portuguesa. --------------------  
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2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 

69/2015, de 16 de julho, as autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos 

domínios dos tempos livres e do desporto, da ação social e promoção do 

desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais as autarquias locais têm a 

competência de apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município.---------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2020;  -----------------------------------------------------------------------  

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e 

associações. --------------------------------------------------------------------------------  

10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da 

organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um 
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importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ----------------  

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

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do 

movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de 

jovens e adultos que praticam atividade desportiva.  ------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a ARPA – Associação 

Recreativa de Patinagem de Albufeira.“ ------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cinco mil e vinte e 

nove euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem 

como a disponibilização de uma verba suplementar até oitocentos euros para apoio ao 

aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada 

aos casos em que o município não disponibilize transporte. ---------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual é o critério de valores a 

atribuir neste tipo de apoios. ---------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que um dos critérios é o número de atletas que o 

clube ou associação têm. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que já foram concedidos apoios de 

cerca de cinquenta mil euros a atletas individuais. ---------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que esses casos são diferentes. ----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que devia haver algum cuidado neste caso 

concreto, uma vez que foi levantado numa assembleia municipal e uma das 

acusações que foi feita foi que os valores não correspondiam ao número de atletas 

que faziam parte da associação. -----------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que o valor é mais elevado este ano porque no 

ano passado esta associação ficou de fora dos apoios financeiros que o município 

concedeu, dado que se verificou uma falha dos serviços, razão pela qual o 

município este ano aumentou o valor do apoio. Referiu ainda que a associação fez o 
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devido pedido no ano passado, mas o apoio acabou por não ser dado. -----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que foi dito numa assembleia municipal 

que esta associação tinha pouca atividade no ano anterior. -----------------------------  

A senhora vice-presidente disse que iria pedir esta informação à Divisão de 

Desporto e Juventude. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria melhor a câmara municipal ficar 

precavida para não incorrer num qualquer erro. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os membros da câmara municipal 

estão a deliberar de boa-fé, mas por vezes são apanhados de surpresa no meio 

destas acusações. Afirmou depois que os vereadores não permanentes sempre 

apoiaram o desporto e a cultura e até são da opinião que se poderia fazer mais 

por estas áreas, mas defendem também que é preciso haver critérios e definições 

para que os membros da câmara municipal não sejam mais tarde apanhados de 

surpresa. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

 

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO (APDC) – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“A iniciativa “VAMOS FALAR” - https://www.vamosfalar.org/ trata-se de uma 

campanha nacional de prevenção e promoção da Saúde Mental, a qual segue as 

diretrizes e objetivos do Plano Nacional de Saúde Mental, e tem como ações, ao nível 

das autarquias locais, conhecer a realidade do local (iniciativas desenvolvidas e 

organizações que trabalham no terreno em colaboração com a autarquia) na área da 

saúde mental, identificar as necessidades e iniciativas a desenvolver e 

promover/distribuir (impressão e distribuição) os conteúdos informativos da campanha 

pela população do concelho; -------------------------------------------------------------------  

O objetivo essencial assenta em protocolar as parcerias do projeto, nomeadamente 

com as câmaras municipais, não só para definir ações a desenvolver no ano de 2020, 

mas também para estabelecer as bases de apoio local para a continuidade do trabalho 

encetado com as autarquias, em 2021. -------------------------------------------------------  

As diversas parcerias a estabelecer com as entidades públicas e privadas assentam na 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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identificação de necessidades das mesmas, no fornecimento de ferramentas de 

diagnóstico e prevenção da saúde mental, e, por conseguinte, na partilha de boas 

práticas a incluir no Manual de Boas Práticas, que está em produção pela campanha 

VAMOS FALAR - https://www.facebook.com/vamosfalar.org. -----------------------------  

Conforme apurado, os parceiros protocolados da campanha terão acesso gratuito aos 

conteúdos da campanha, nomeadamente: - material gráfico informativo para impressão 

(brochuras, panfletos, posters); - documentários sobre Ansiedade e Depressão (em 

produção); - curta-metragem de animação para o público infantojuvenil (em produção); - 

filmes informativos/promocionais sobre saúde mental (produção semanal); - artigos e 

imagens produzidos semanalmente pela campanha distribuídos pelas redes sociais da 

campanha (produção semanal). ----------------------------------------------------------------  

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

1. A implementação de medidas de prevenção dos riscos psicossociais e de promoção 

do bem-estar nos locais de trabalho, que poderá traduzir-se em inúmeros 

benefícios, como sejam a redução de custos ligados ao absentismo e o aumento do 

envolvimento, a motivação e a satisfação com a vida profissional; ----------------------  

2. A importância do aumento da Literacia em Saúde Mental, cujo objetivo é capacitar 

as pessoas, através de disponibilização de informação e sensibilização em temas que 

sirvam os objetivos do seu tratamento e reabilitação, e constituem estratégias de 

Promoção e de Prevenção da Saúde, que minimizem os estigmas, mitos e as ideias 

erradas que prevalecem face à saúde mental; --------------------------------------------  

3. A Câmara Municipal de Albufeira, no âmbito das suas competências materiais, pode 

desenvolver atividades que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças, enquanto entidade empregadora pública, e outras iniciativas viradas para a 

comunidade; --------------------------------------------------------------------------------  

4. A necessidade, independente da conjuntura e dos desafios da saúde pública atuais, 

reforçar a aposta na prevenção e no ataque à perturbação mental antes da 

problemática assumir contornos de severidade e prejuízo aos indivíduos e grupos 

sociais; -------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando, ainda: --------------------------------------------------------------------------  

1. Os desafios que são colocados à sociedade civil, neste domínio, passam por investir 

consistentemente na promoção da saúde mental e na prevenção das doenças 

mentais, com uma aposta clara de todos, desde decisores, técnicos de saúde e dos 

diversos grupos influenciadores; ----------------------------------------------------------  

2. A Campanha “Vamos Falar” é um programa de prevenção e promoção da saúde mental 

https://www.facebook.com/vamosfalar.org
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construído pela Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário (APDC), que 

decorre até ao final do ano, com o apoio da Direção-Geral da Saúde, e foi criada com 

o objetivo de reduzir o estigma e promover o conhecimento científico sobre a saúde 

mental de modo a esclarecer a população em geral; --------------------------------------  

3. São promovidas ações de esclarecimento através de conteúdos audiovisuais e 

materiais informativos de distribuição gratuita promovendo o debate de ideias, a 

troca de experiências e a disseminação de informação especializada, sendo que a 

vigência do protocolo proposto decorrerá até 31 de dezembro do corrente. -----------  

4. O disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de setembro que 

confere competência à Câmara Municipal para apoiar 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 minuta de protocolo, a 

estabelecer entre as partes – “Município de Albufeira” e a “Associação de Psicologia e 

Desenvolvimento Comunitário (APDC)”, o qual visa implementar a campanha “VAMOS 

FALAR”, materializada em ações de esclarecimento com base em conteúdos 

audiovisuais e materiais informativos de distribuição gratuita para a promoção da 

literacia em saúde mental, quer internamente ao nível da entidade empregadora 

pública, assim como na comunidade no Concelho de Albufeira.” -----------------------------  

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

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

documentos respeitantes à presente reunião.  ----------------------------------------------  

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

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vereador 

Rogério Neto, com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e 

invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 

Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 

impedimento, ausentando-se da sala.  -----------------------------------------------------  

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE BANCAS LOCALIZADAS NO MERCADO 

MUNICIPAL DOS CALIÇOS, EM ALBUFEIRA 

– RELATÓRIO DO JÚRI = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 

apresentado um relatório, datado de sete de setembro corrente, que se dá por 
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integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitante à presente reunião, e que, em conclusão, refere o seguinte:  ------------------  

“Considerando o critério de adjudicação, que corresponde unicamente ao preço, o júri 

do procedimento sugere que o procedimento para o concurso público para exploração 

temporária das bancas, localizadas no mercado municipal de Caliços, em Albufeira, seja 

adjudicado definitivamente, nas seguintes condições: --------------------------------------  

BANCA N.º 1 – VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS --------------------------------------  

- Eurico Jorge Reis Bernardo Fernandes, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 3 – VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS --------------------------------------  

- Eurico Jorge Reis Bernardo Fernandes, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 4 – VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS --------------------------------------  

- Eurico Jorge Reis Bernardo Fernandes, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 6 – VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS --------------------------------------  

- José Eleutério Lopes Aleixo, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo período de um 

ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do 

Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira; ---   

BANCA N.º 7 – VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS --------------------------------------  

- José Eleutério Lopes Aleixo, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo período de um 

ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do 

Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira; ---   

BANCA N.º 9 – VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS --------------------------------------  

- Maria de Lurdes Leal Alfredo Branco, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 23 – VENDA DE BOLOS REGIONAIS E ARTIGOS DA MESMA 
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NATUREZA  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Carlos Manuel Ramos, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo período de um ano, 

renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do 

Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira; ---  

BANCA N.º 24 – VENDA DE BOLOS REGIONAIS E ARTIGOS DA MESMA 

NATUREZA  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Carlos Manuel Ramos, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo período de um ano, 

renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do 

Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira; ---  

BANCA N.º 30 – VENDA DE BOLOS REGIONAIS E ARTIGOS DA MESMA 

NATUREZA  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Deolinda Gomes Soares, pelo valor mensal de quarenta euros, pelo período de um ano, 

renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do 

Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira;  ---  

BANCA N.º 4 – VENDA DE PEIXE -----------------------------------------------------------  

- Barco Ondulante - Unipessoal, Lda., pelo valor mensal de cento e trinta euros, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 7 – VENDA DE PEIXE  -----------------------------------------------------------  

- Barco Ondulante - Unipessoal, Lda., pelo valor mensal de cento e trinta euros, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira;  -------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 13 – VENDA DE PEIXE ----------------------------------------------------------  

- Mário Ricardo da Cruz Mateus, pelo valor mensal de cento e trinta euros, pelo período 

de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do 

Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira;  ---  

BANCA N.º 16 – VENDA DE PEIXE ----------------------------------------------------------  

- MV Guerreiro – Comércio de Pescado, Ld.ª, pelo valor mensal de cento e trinta euros, 

pelo período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do 

art.º 16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 20 – VENDA DE PEIXE ----------------------------------------------------------  

- MV Guerreiro – Comércio de Pescado, Ld.ª, pelo valor mensal de cento e trinta euros, 
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pelo período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do 

art.º 16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------  

BANCA N.º 26 – VENDA DE PEIXE ----------------------------------------------------------  

- Sílvia Maria dos Santos Pereira, pelo valor mensal de cento e trinta euros, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do 

relatório, adjudicar a Exploração Temporária de Bancas no Mercado Municipal dos 

Caliços, em Albufeira, nos precisos termos nele sugeridos. -----------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto. ----------------------------------  

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE BANCAS LOCALIZADAS NO MERCADO 

MUNICIPAL DE AREIAS DE S. JOÃO, EM ALBUFEIRA –  

RELATÓRIO DO JÚRI = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 

apresentado um relatório, datado de sete de setembro 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: ------------------  

“Considerando o critério de adjudicação, que corresponde unicamente ao preço, o júri 

do procedimento sugere que o procedimento para o concurso público para exploração 

temporária das bancas, localizadas no mercado municipal de Areias de S. João, em 

Albufeira, seja adjudicado definitivamente, nas seguintes condições: ---------------------  

- BANCA N.º 2 – VENDA DE PEIXE ----------------------------------------------------------  

- Joaquim Manuel Coelho Duarte, pelo valor mensal de € 60,00 (sessenta euros), pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------  

- BANCADA N.º 3 - VENDA DE PEIXE ------------------------------------------------------  

- Sílvia Maria dos Santos Pereira, pelo valor mensal de € 50,00 (cinquenta euros), pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------  

BANCADA N.º 4 - VENDA DE PEIXE --------------------------------------------------------  
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- João Carlos dos Santos Pereira, pelo valor mensal de € 50,00 (cinquenta euros), pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 

16.º do Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de 

Albufeira.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do 

relatório, adjudicar a Exploração Temporária de Bancas no Mercado Municipal de 

Areias de S. João, em Albufeira, nos precisos termos nele sugeridos. ---------------  

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação 

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

 

 

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “ALGARVE-PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM 

REDE” – AVISO – ALG-14-2020-15 - RATIFICAÇÃO 

 DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em dezasseis de setembro corrente, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Tendo em vista os compromissos assumidos por Portugal ao nível europeu, em matéria 

de património natural e cultural, para o período 2014-2020 e tendo presente o 

contexto de pandemia provocada pelo COVID-19, é pretensão do Programas 

Operacionais Regionais, contribuírem para a preservação dos valores naturais e 

culturais, por via da sua conservação e da sua valorização turística, enquanto fatores 

de competitividade no modelo regional de desenvolvimento económico. --------------------  

Neste sentido, foi publicado o Aviso ALG-14-2020-15 cujo objetivo específico consiste 

em conceder apoios financeiros aos investimentos que visem promover a dinamização, 

promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de 

diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua 

qualificação e valorização turística, por via da realização de eventos associados ao 

património, à cultura e a bens culturais. -----------------------------------------------------  

Neste sentido, na reunião extraordinária da Comunidade Intermunicipal do Algarve 

realizada por videoconferência no dia 27 de julho de 2020, foi presente uma proposta 

(número seiscentos e setenta e nove) com vista à apresentação de uma proposta 

respeitante à “Programação Cultural em Rede”, no âmbito do Aviso ALG-14-2020-15 do 

PO Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------  

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nomeadamente: ----------------------  

 A metodologia de repartição do valor pelos 18 beneficiários em partes iguais 

(eventualmente sujeito a ajustes quando da elaboração do orçamento final da 

candidatura), correspondendo o montante de 44.444€ de comparticipação a cada 

beneficiário da candidatura a apresentar; ------------------------------------------------  

 O pedido ao Gestor do CRESC Algarve 2020, de prorrogação do prazo para 

apresentação de candidaturas até 30 de setembro de 2020; ---------------------------  

 A constituição de uma Comissão de Acompanhamento da candidatura integrada pelos 

representantes dos Municípios, AMAL e a Direção Regional de Cultura do Algarve. ---  

Após a aprovação por parte da Comunidade Intermunicipal do Algarve, cabe a cada 

Município, aprovar individualmente a formalização da referida candidatura em rede. -----  

Com vista à preparação da candidatura têm sido realizadas diversas reuniões entre a 

Comissão de Acompanhamento da candidatura, sendo que a candidatura terá como 

entidade líder a AMAL. -----------------------------------------------------------------------  

O investimento previsto para o Município de Albufeira para o ano de 2021 é de 

100.000€, prevendo-se uma comparticipação de 44.444€. ----------------------------------  

A candidatura, uma vez que integra uma operação intermunicipal, terá de ser enviada 

para a entidade líder até ao dia 16 de setembro de 2020, pelo que não foi 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 “Algarve – Programação Cultural em Rede” pela 

AMAL (entidade líder) ao CRESC Algarve 2020. -----------------------------------------  

 A criação de um projeto específico para a despesa em questão, caso a candidatura 

seja aprovada; ------------------------------------------------------------------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

 O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------  

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

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA AO SELO COME-IN LABEL – MUSEU 

MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE ALBUFEIRA  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em onze de setembro corrente, do 
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seguinte teor:  --------------------------------------------------------------------------------  

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

O COME-IN! Label promove acessibilidade e inclusão visando uma experiência 

museológica para todos. É baseado no COME-IN! Diretrizes, incluindo a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e as leis europeias. -------   

Pretende ser uma marca mundial para museus empenhados na acessibilidade, 

promovendo a democracia, a não discriminação e a igualdade de oportunidades, bem 

como uma cultura acessível e direitos culturais iguais para todas as pessoas 

interessadas.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Promove também novas formas de pensar e aceder à cultura por meio de experiências 

multissensoriais e abordagens inovadoras. Além disso, visa sensibilizar para as várias 

dimensões do valor acrescentado da inclusão, bem como fornecer informações 

promissoras e fiáveis aos visitantes com deficiência. ---------------------------------------  

As candidaturas não terão qualquer custo para os participantes. --------------------------  

Os prémios não têm expressão monetária, materializando-se através de um selo. --------  

O Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira foi alvo de uma intervenção no sentido 

de o tornar acessível aos mais variados tipos de público, pelo que reúne as condições 

necessárias para a atribuição do selo COME-IN! Label. -------------------------------------  

A submissão de candidaturas, de acordo com o aviso COME-IN! Project Call for Label 

Application 2020, decorre até ao dia 15 de setembro 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 ao selo COME-IN Label – Museu Municipal de 

Arqueologia de Albufeira; -----------------------------------------------------------------  

 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. --------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “PR4 – PLANALTO DO ESCARPÃO: 

ITINERÁRIO MOINHO DO COTOVIO E OUTROS PONTOS DE INTERPRETAÇÃO 

DO GEOPARQUE ALGARVENSIS NO TERRITÓRIO DE ALBUFEIRA” INTEGRADA 

NA OPERAÇÃO READY – RECURSOS ENDÓGENOS E DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO ATIVO – AVISO – ALG-28-2020-12 – PLANO DE AÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS 
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 - OPERAÇÕES - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em onze de setembro corrente, do 

seguinte teor:  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Na sequência da aprovação e prorrogação do Plano de Ação de Desenvolvimento dos 

Recursos Endógenos (PADRE) foi aberto o Aviso ALG-28-2020-12 para apresentação 

de candidaturas no âmbito das operações do referido Plano. -------------------------------  

O Programa Operacional do Algarve define que o objetivo específico da prioridade de 

investimento alvo do referido Aviso é “Assegurar a valorização económica dos recursos 

endógenos em espaço de baixa densidade, através da dinamização de estratégias 

específicas.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Desta forma cabe ao Município o papel de promover os recursos endógenos, de criar 

condições mais favoráveis para a diversificação da economia local, de fomentar a 

capacidade empresarial local dos pequenos produtores e de potenciar a 

empregabilidade, indo ao encontro do definido na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ---------------------------------  

No anexo 1 do Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE) 

aprovado, consta a operação READY – Recursos Endógenos e Desenvolvimento do 

Turismo Ativo no qual, após esclarecimentos com a AMAL e a Associação Terras do 

Baixo Guadiana (entidade líder da operação), foi entendido que seria possível incluir um 

percurso pedestre nesta operação intermunicipal. ------------------------------------------  

Neste sentido, foi preparada a candidatura “PR4 – Planalto do Escarpão: Itinerário 

Moinho do Cotovio e outros pontos de interpretação do Geoparque Algarvensis no 

território de Albufeira” com vista a integrar a operação “READY – Recursos Endógenos 

e Desenvolvimento do Turismo Ativo”. -------------------------------------------------------  

A candidatura integra a instalação de material sinalético e informativo, mesas e painéis 

interpretativos, consultoria técnica, impressão de folhetos e a homologação do 

percurso pedestre pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, num total 

de 41.987,69€, com a seguinte repartição: --------------------------------------------------  

 2020: 20.051,55€ --------------------------------------------------------------------------  

 2021: 21.936,14€ ---------------------------------------------------------------------------  

A candidatura, uma vez que integra uma operação intermunicipal, terá de ser enviada 

para a entidade líder até ao dia 11 de setembro de 2020, pelo que não foi possível 

reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em tempo útil a 
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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 “PR4 – Planalto do Escarpão: Itinerário Moinho do 

Cotovio e outros pontos de interpretação do Geoparque Algarvensis no território de 

Albufeira” integrada na operação READY – Recursos Endógenos e Desenvolvimento 

do Turismo Ativo ao CRESC Algarve 2020. -----------------------------------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que estas candidaturas e esta forma de 

ver a atividade cultural são importantes, ainda para mais quando o turismo de sol 

e praia está a atravessar uma enorme crise. Terminou dizendo que é essencial que 

seja feita uma maior valorização do património e que exista algum turismo de 

cultura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE  

– ADENDA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  

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

a) Que entre o Município de Albufeira, representado pelo Presidente da Câmara, José 

Carlos Martins Rolo, adiante designado por “primeira contratante”, a ACTA-A 

Companhia de Teatro do Algarve representada pelo Presidente da Direção Luís 

Manuel Vicente dos Santos foi celebrado no passado dia 31 de agosto um Protocolo 

de Desenvolvimento Cultural relativo ao ano 2020, na sequência da deliberação da 

Reunião de Câmara datada de 18 de agosto. ----------------------------------------------  

b) Que o referido Protocolo no ponto 2 da Cláusula QUARTA previa a realização de um 

espetáculo da produção ARDENTE – Memorial de Pedro e Inês para o público 

escolar. -------------------------------------------------------------------------------------  

c) Que as Medidas de Prevenção e os Planos de Contingência no âmbito COVID 19 

preconizadas pelas escolas do concelho, conforme informação recolhida através de 

contactos entretanto efetuados, foram desenvolvidas no sentido da inibição da 

saída da escola, bem assim, da entrada de pessoas não afetas ao espaço escolar; -----  

d) Que face à alínea supra não se justifica a existência do espetáculo previsto para a 

comunidade escolar. -----------------------------------------------------------------------  

Proponho que digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a Adenda ao Protocolo de 
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Desenvolvimento Cultural Celebrado entre o Município de Albufeira e a ACTA- A 

Companhia de Teatro de Algarve, anexa à presente proposta.” -----------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da adenda ao 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. -----------------------------------  

= VIA ALGARVIANA - GESTÃO DA VIA ALGARVIANA 

 (01-06-2020 A 31-05-2021) – PROPOSTA = 

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

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

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

Desde 2015 que têm sido os Municípios parceiros a assegurar os custos de manutenção 

da gestão da Via Algarviana. ------------------------------------------------------------------  

Tal como tem acontecido, é necessário assegurar a gestão corrente da GR13 - Via 

Algarviana, nomeadamente, vigilância e manutenção da sinalética; resposta a pedidos de 

informação; atualização de conteúdos; reuniões técnicas; presença em eventos; 

entrevistas a jornalistas; etc. Para além disso, é ainda necessário assegurar a execução 

e gestão das candidaturas submetidas pela Associação Almargem e já aprovadas. --------  

De salientar que, desde 2015 até ao presente, o "Modelo de Gestão" adotado para a Via 

Algarviana tem sido assegurado pelo apoio financeiro que os 13 Municípios parceiros 

(Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, 

São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo) têm vindo a realizar sob a forma 

de subsídio para a Associação Almargem, assegurando os encargos relativos à equipa de 

gestão, composta por 2 elementos. -----------------------------------------------------------  

Em anexo à presente proposta consta o Relatório de Atividades 2019/2020, 

desenvolvidas pela Associação Almargem no período de 01/06/2019 a 31/05/2020.------  

A Proposta de Ação 2020/2021 apresentada relativa ao período compreendido entre 1 

de junho de 2020 e 31 de maio de 2021, é de 55.418,76€, o que representará um valor 

de 4.262,98€ por Município. ------------------------------------------------------------------  

O Concelho Intermunicipal do Algarve deliberou na sua reunião extraordinária de 27 de 

julho, por unanimidade, aprovar a referida proposta. ---------------------------------------  

Face ao exposto, torna-se necessário que todos os Municípios parceiros aprovem a 

proposta apresentada pela Associação Almargem, e já aprovada pelo Concelho 

Intermunicipal, e que se anexa ao presente documento. ------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  



  

 

 

 __________________________ 
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- A proposta de ação da Via Algarviana apresentada pela Associação Almargem; ---------  

- A comparticipação no montante de 4.262,98€ (quatro mil, duzentos e sessenta e dois 

euros e noventa e oito cêntimos) referente ao período de 1 de junho de 2020 a 31 de 

maio de 2021, no ano 2020; -------------------------------------------------------------------  

- O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o princípio da solidariedade 

entre municípios também tinha sido aplicado à Via Algarviana. Questionou ainda se 

o valor de cada município tinha a ver com a extensão da via em cada concelho. -----  

O senhor presidente disse que em Albufeira apenas existe o acesso à Via 

Algarviana, o que não é tão significativo. -------------------------------------------------  

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

= HABITAÇÃO SOCIAL – MARIA FILOMENA SAÚDE SANTOS  

– PROPOSTA = 

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 

2020 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor:  -----------------------------------------------------------  

“Informa este serviço relativamente ao subsídio de arrendamento, em conformidade 

com o Regulamento para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento, publicado em 12 de 

dezembro de 2019 e deliberação de Câmara de 21/04/2020, referente à suspensão da 

avaliação semestral das famílias beneficiárias. ----------------------------------------------  

1. Reajuste do valor a atribuir à beneficiária face à mudança de habitação. --------------  

 Beneficiária com o Proc.º n.º 24/2020 – Wanda Maria Couto Pinto Coelho, verifica-

se face à alteração mensal do valor da renda, decorrente da mudança de habitação, um 

reajuste do valor do subsídio mensal de 325,00€ para 300,00€ com efeito a partir do 

início de outubro de 2020. --------------------------------------------------------------------  

2. Beneficiários cujo período de atribuição do subsídio de arrendamento (3 anos) 

termina no final de novembro de 2020:---------------------------------------------------  

 Beneficiária com o processo n.º 44/2017 – Svitlana Prokhorova; -----------------------  

 Beneficiário com o processo n.º 46/2017 – Herminio José dos Santos Catuna; --------  

 Beneficiária com o processo n.º 49/2017 – Maria Augusta Barbosa Nogueira; ---------  

 Beneficiário com o processo n.º 52/2017 – Bacari Demba Candé (2.ª candidatura); ---  

 Beneficiária com o processo n.º 55/2017 – Maria do Rosário Oliveira Caçador 

Machado; -----------------------------------------------------------------------------------  
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 Beneficiário com o processo n.º 56/2017 – Pedro Miguel Simões Fonseca; -------------  

 Beneficiária com o processo n.º 47/2017 – Leidina Cardoso Furtado. -------------------  

3. Montante da verba para efeitos de pagamento do subsídio. -----------------------------  

Conclui-se que o total da verba necessária referente aos meses de agosto e setembro 

de 2020 é de 78 025,04€ (setenta e oito mil e vinte e cinco euros e quatro cêntimos). --   

Em face do exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: --------------  

a) Aprovar os valores de subsídio de arrendamento, referentes aos meses de outubro 

e novembro de 2020, a atribuir aos beneficiários constantes no quadro anexo e 

autorizar o pagamento dos mesmos no início de cada um dos meses; --------------------  

b) Pelas razões explicitadas no ponto n.º 1 da presente, transmitir à beneficiária em 

causa o reajuste do valor do subsídio; ----------------------------------------------------  

c) Dado o referido no ponto n.º 2 da presente, transmitir aos beneficiários naquele 

mencionado o término da atribuição do subsídio de arrendamento e a possibilidade 

de efetuar mais uma candidatura caso o seu agregado familiar encontre-se em 

situação de extrema gravidade socioeconómica (situação prevista na alínea b), do n.º 

1, do Artigo 3.º do Regulamento para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento).” ---  

Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela referido, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião.  ------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – OKSANA VYSLOTSKA – 

INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 180,00€ (cento e oitenta 

euros), à candidatura n.º 151/2020 com efeito desde o início de setembro de 2020; --  

b) Proceder ao pagamento dos meses de setembro e outubro 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 – DARIYA HUMENYUK 



  

 

 

 __________________________ 
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 – 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 150,00€ (cento e cinquenta 

euros), à candidata Dariya Humenyuk com efeito desde o início de setembro de 

2020; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de setembro e outubro 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. ----------------------  

 

= 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. -------------------------------------------------------------------  

 

= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE 

TRANSPORTES PÚBLICOS DE INTERESSE TURÍSTICO EM COMBOIO 

RODOVIÁRIO ARTICULADO EM ALBUFEIRA 

 – ERROS/OMISSÕES  

 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 

presidente da câmara, em vinte e um de setembro corrente, do seguinte teor:  ----------  

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

1. A informação do júri do procedimento, datada de 21 de setembro de 2020, que se 

anexa; --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que o prazo para prestação de esclarecimentos/erros e omissões é até 22 de 

setembro de 2020; ------------------------------------------------------------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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3. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 

(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo 

menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostrando possível que, em tempo 

útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto 

de imediato; --------------------------------------------------------------------------------  

4. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Aprovar a alteração do programa de procedimento descrita na informação do júri do 

procedimento mencionada no ponto 1. acima e consequente notificação dos 

interessados; -------------------------------------------------------------------------------   

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

(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 

reunião de câmara seguinte.” --------------------------------------------------------------  

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

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE  

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS  

DA MARCA FORD E LAND ROVER,  

INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO,  

ATÉ AO LIMITE DE 45.000,00 € + IVA  

– PROJETO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO –  

MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado o Projeto de 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 que em conclusão refere o 

seguinte:  --------------------------------------------------------------------------------------  

“Pelo exposto, sugere-se a adjudicação do fornecimento de peças e acessórios para 

viaturas das marcas FORD E LAND ROVER, incluindo serviços de reparação e 

manutenção, até ao limite de 45.000,00 € + IVA, ao concorrente FIAAL - Fomento 

Industrial e Agrícola do Algarve, Lda, e 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 ---------------------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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2. Taxas de desconto para peças e acessórios ----------------------------------------------  

Nas peças e acessórios aplica-se um desconto de 10%.  -------------------------------------  

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 de peças e acessórios para viaturas da marca Ford e 

Land Rover, incluindo serviços de reparação e manutenção, até ao limite de 

quarenta e cinco mil euros mais IVA, ao concorrente  FIAAL – Fomento Industrial 

e Agrícola do Algarve; -----------------------------------------------------------------------  

b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA O 

ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS COM OPERADOR, ATÉ AO LIMITE DE 

299.000,00€ + IVA – TRANSIÇÃO DE VERBAS – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------  

“Informa-se que:  -----------------------------------------------------------------------------  

Descrição Valor Hora 

Preço hora da mão-de-obra para a marca FORD 
  

Mão-de-obra Mecânica 52,00 € 1 

Mão-de-obra Bate Chapas 52,00 € 1 

Mão-de-obra Eletricidade Auto 52,00 € 1 

Mão-de-obra Pintura 52,00 € 1 

 

Preço hora da mão-de-obra para a marca LAND ROVER   

Mão-de-obra Mecânica 55,00 € 1 

Mão-de-obra Bate Chapas 55,00 € 1 

Mão-de-obra Eletricidade Auto 55,00 € 1 

Mão-de-obra Pintura 55,00 € 1 
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Tendo-se verificado ao longo do presente ano de 2020 a necessidade de arranjos de 

caminhos recorrendo ao aluguer de máquinas, ao que inicialmente era previsto, é nesta 

data fundamental proceder à alteração da repartição de encargos prevista no 

respectivo contrato, datado de 06/05/2020:  ----------------------------------------------  

 Previsão de despesa inicial: ----------------------------------------------------------------  

 56.826,00 € para o ano 2020, incluindo IVA;  --------------------------------------------  

 113.160,00 € para o ano 2021, incluindo IVA; ---------------------------------------------  

 113.160,00 € para o ano 2022, incluindo IVA  --------------------------------------------  

 Previsão de despesa à presente data:  ----------------------------------------------------  

 113.160,00 € incluído IVA para o ano de 2020  -------------------------------------------  

 113.160,00 € incluído IVA para o ano de 2021.  ------------------------------------------  

Remete-se à consideração superior a autorização para alteração da repartição de 

encargos do compromisso nos termos anteriormente mencionados.  ------------------------  

Face ao exposto, remete-se à consideração da Exma. Câmara autorizar, no âmbito do 

procedimento anteriormente referido, a transição do compromisso em 113.160,00 € 

incluindo IVA de 2021 para o ano de 2020 e de 113.160,00 € incluindo IVA de 2022 

para 2021.“ ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, autorizar 

a transição de verbas nos estritos termos referidos na mesma. -----------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS 

E A GRANEL, EM PORTUGAL CONTINENTAL E REMODELAÇÃO DO POSTO DE 

ABASTECIMENTO - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE 

CONCURSO, NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI E DO 

GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação, com 

origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas do seguinte 

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

“Visando a abertura do procedimento referido em epígrafe, foram elaboradas as peças 

do processo, as quais se submetem à apreciação superior. ----------------------------------   

Tendo em conta a proximidade do final do atual procedimento para fornecimento 

contínuo de combustíveis rodoviários e a necessidade da manutenção da continuidade 

deste fornecimento, para garantir o normal funcionamento das máquinas e viaturas 

afetas aos serviços camarários, considera-se fundamentada a necessidade de abertura 

de um novo procedimento, nos termos do nº 1 do artº 36º do CCP, na sua atual redação. -  



  

 

 

 __________________________ 
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Cumpre informar que o preço base fixado deste procedimento é de 1.505.600,00€, 

valor sobre o qual incide o valor do IVA, no montante de 320.758,00€. Este valor do 

preço base sem IVA inclui a despesa estimada com portagens e respetivas comissões, o 

qual assume o montante total previsto de 111.000€ e que se encontra dividido em, 

105.000,00€, que representa o valor efetivo das portagens, sobre o qual não incide o 

IVA, artº 16º, nº 6, alínea c) do CIVA e em 6.000,00€, que corresponde à estimativa do 

valor da comissão cobrada pelo adjudicatário, sobre o qual também não incide o IVA – 

artº 9º, nº 27 do CIVA. -----------------------------------------------------------------------  

O procedimento e o respetivo preço base global encontram-se divididos de acordo com 

os seguintes lotes: ----------------------------------------------------------------------------  

- Lote 1 – Fornecimento em postos públicos para Portugal continental – Preço base: 

138.000,00€ + IVA + 111.000,00€, IVA não aplicável; ---------------------------------------  

- Lote 2 – Fornecimento a granel para Portugal continental – Preço base: 1.256.600,00€ 

+ IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Prevê-se a seguinte repartição de verba para o presente procedimento: ------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Não sujeito a IVA ---------------------------------------------------------------------------  

** Não sujeito a IVA--------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do nº 3 do artº 47º do CCP, na sua atual redação, o preço base foi estimado 

com base nos preços atualizados do mercado e no consumo de combustível verificado 

L
O

T
E

 1
 

Valores c/ IVA 

(quando 

aplicável) 

2021 

(10 meses) 

2022 

(12 meses) 

2023 

(12 meses) 

2024 

(2 meses) 

Total 

(3 anos) 

Gasóleo      42 025 €           50 430 €              50 430 €          8 405 €        151 290 €  

Gasolinas        5 125 €              6 150 €                6 150 €             1 025 €          18 450 €  

Portagens*      29 167 €           35 000 €              35 000 €             5 833 €        105 000 €  

Comissões **        1 667 €             2 000 €                2 000 €                333 €             6 000 €  

TOTAL      77 983 €           93 580 €              93 580 €           15 597 €        280 740 €  

L
O

T
E

 2
 

Valores c/ IVA 

2021 

(10 meses) 

2022 

(12 meses) 

2023 

(12 meses) 

2024 

(2 meses) 

Total 

(3 anos) 

Gasóleo    309 550 €         371 460 €            371 460 €           61 910 €     1 114 380 €  

Gasolinas    101 680 €          122 016 €            122 016 €           20 336 €        366 048 €  

Instalação de 

novas bombas 
     45 510 €  

        

Recondicionamen

to da área de 

abastecimentos 

     19 680 €  

      

        65 190 €  

TOTAL    476 420 €         493 476 €            493 476 €           82 246 €     1 545 618 €  
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em anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o tipo de aquisição a que diz respeito este procedimento, as 

prestações previstas nos lotes 1 e 2, consideram-se técnica e funcionalmente 

incindíveis, no âmbito do que se encontra exposto no nº 2 do artº 46º-A do CCP, na sua 

atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do nº 1 do artº 36º, em articulação com o artº 38º, ambos do CCP, com a 

sua redação atual, a decisão de contratar e a escolha do procedimento, 

respectivamente, cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. ------------------  

Sugere-se que se proceda a uma Consulta Prévia ao abrigo do Acordo Quadro de 

combustíveis rodoviários, que faz parte da Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal do Algarve – C.C. AMAL, nos termos dos artºs 115º a 127º, com as 

devidas adaptações e da alínea b) do nº 1 do artº 252º e dos artºs 257º, 259º do 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, por se tratar de uma aquisição ao abrigo 

de um acordo quadro cujos termos não abrangem todos os aspetos submetidos à 

concorrência, devendo ser dirigido convite à apresentação de propostas aos 

cocontratantes do acordo quadro que reúnam as condições necessárias para o 

fornecimento em causa. -----------------------------------------------------------------------  

Tendo em consideração o valor indicado, a decisão para autorizar a despesa é da 

digníssima Câmara no uso da competência conferida pela alínea b) do nº 1 do artº 18º do 

Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho. No entanto, nos termos da alínea c) do nº 1 do artº 

6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, a despesa deverá ser submetida à autorização 

prévia da Assembleia Municipal, por se tratar de uma despesa plurianual. -----------------  

Em conformidade com o relatório final do concurso público internacional disponibilizado 

pela AMAL, foram selecionados os seguintes concorrentes para os seguintes lotes, os 

quais deverão ser convidados a apresentar propostas: --------------------------------------  

Lote 1 ------------------------------------------------------------------------------------------  

- BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. ----------------------------  

- Petroibérica – Soc. de Petróleos Ibero Latinos, S.A. --------------------------------------   

- Galp Energia – Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. --------------------------------------  

- Repsol Portuguesa, S.A. ---------------------------------------------------------------------  

Lote 2 ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes Lda. ---------------------------------------------  

- Galp Energia – Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. --------------------------------------  

- Petroibérica – Soc. de Petróleos Ibero Latinos, S.A.  -------------------------------------  

- Repsol Portuguesa, S.A. ---------------------------------------------------------------------  

https://catalogo.ancp.gov.pt/catalogo/SupplyEdit.aspx?Contest=2008002&Entity=20001&Brand=---&Seq=2
https://catalogo.ancp.gov.pt/catalogo/EntityEdit.aspx?Entity=11933
https://catalogo.ancp.gov.pt/catalogo/SupplyEdit.aspx?Contest=2008002&Entity=20002&Brand=---&Seq=2
https://catalogo.ancp.gov.pt/catalogo/EntityEdit.aspx?Entity=11933
https://catalogo.ancp.gov.pt/catalogo/SupplyEdit.aspx?Contest=2008002&Entity=20002&Brand=---&Seq=2
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Face ao exposto no artº 290º-A do CCP, com as respetivas alterações, sugere-se como 

gestor de contrato, com a função acompanhar permanentemente a respetiva execução, 

o técnico superior deste Município, João Vinhas Reis. --------------------------------------  

Sugere-se ainda a seguinte constituição do júri: --------------------------------------------  

Presidente – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo - Diretor de Departamento; ------  

1.º Vogal efetivo - Eng.ª Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão; -    

2.º Vogal efetivo – Eng.º João Vinhas Reis – Técnico Superior; -----------------------------  

1.º Vogal suplente – Ana Cristina Gaspar Martins – Assistente Operacional; ---------------  

2.º Vogal suplente – Eng.º Rui Pedro Azevedo – Técnico Superior; -------------------------  

Juntam-se para aprovação as peças do presente procedimento.” ---------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.  -----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do 

procedimento e proceder à designação dos elementos componentes do júri e do 

gestor do procedimento, nos precisos termos sugeridos, solicitando para evolução 

do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 

municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e 

doze, de vinte e um de fevereiro. ---------------------------------------------------------  

= ACORDO DOMINIAL – INTEGRAÇÃO DO TROÇO DE ESTRADA DA EN395 

ENTRE O KM 57,100 E O KM 57,270 NO DOMÍNIO PÚBLICO RODOVIÁRIO 

MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta, relacionada com a 

celebração do acordo de mutação dominial com a Infraestruturas de Portugal, S.A. do 

seguinte teor:  --------------------------------------------------------------------------------  

“A presente proposta, registada no SGDCMA/2020/33486, tem por objeto a 

integração do troço de estrada da EN395 entre o km 57,100 (cujas coordenadas, no 

sistema ETRS89, são -9.581 e -281.440) e o km 57,270 (cujas coordenadas, no sistema 

ETRS89, são -9.641 e -281.593), na extensão total de 0,170 km, na rede viária do 

Município de Albufeira. Este troço mantém-se afeto à função rodoviária, mas agora 

coincidente com os fins de uma rede rodoviária municipal. ---------------------------------  

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

1) A Infraestruturas de Portugal, S.A. declara entregar ao Município de Albufeira o 

troço de estrada acima referido, para integrar o domínio público rodoviário 
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municipal; -----------------------------------------------------------------------------------  

2) A transferência abrange o terreno ocupado pela estrada e seus elementos 

funcionais, nomeadamente a faixa de rodagem, as bermas, as obras de arte, as 

obras hidráulicas, as obras de contenção, os túneis, as valetas, os separadores, as 

banquetas, os taludes, os passeios, as vias coletoras, as infraestruturas de 

iluminação, de demarcação, sinalização, segurança e proteção ambiental e, bem 

assim, as gares, árvores e demais plantas, com exclusão das parcelas de terreno 

sobrantes; ----------------------------------------------------------------------------------  

3) A transferência do troço exclui a infraestrutura de canal técnico rodoviário 

destinada a alojar ativos de redes de telecomunicações, e que se mantém sob 

administração da IP, e caso haja necessidade de intervir na infraestrutura de canal 

técnico rodoviário, a IP articulará com o MA a data e os em que termos se efetuará 

essa intervenção; --------------------------------------------------------------------------  

4) O parecer jurídico constante na etapa 3, de 01/06/2020, é o seguinte: “Analisado o 

Acordo de Mutação Dominial a celebrar com as IP, referente a uma parte do troço 

da EN 395, (Km 57,100 e Km 57,270) verifica-se que nada obsta para que 

legalmente se concretize este negócio, e o Município receba 0,170 km de troço. Não 

transfere para o município quaisquer ónus que sejam insuscetíveis de o mesmo 

assumir. À consideração superior,“; -------------------------------------------------------  

5) O alinhamento do caminho nomeadamente km 57,3 até ao 58.3km, denominado 

presentemente como Rua das Escolas, foi transferido para o Município de Albufeira 

a 07 de Fevereiro de 1990 através do Auto de entrega pela então Junta Autónoma 

de Estradas; -------------------------------------------------------------------------------  

6) Deverá ser dado cumprimento ao ponto n. 2 do artigo 40.º do Estatuto das Estradas 

da Rede Rodoviária Nacional, nomeadamente "A mutação dominial realiza-se por 

meio de acordo a celebrar entre a administração rodoviária e o município, com 

autorização prévia da respetiva assembleia municipal.".  --------------------------------  

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

a) A revogação da deliberação de Câmara de 07-07-2020, relativa à proposta 

anteriormente apresentada sobre este assunto; -----------------------------------------  

b) Aprovar a celebração do Acordo Dominial, para integração do troço de estrada da 

EN395 entre o km 57,100 e o km 57,270 no domínio público rodoviário municipal de 

Albufeira e posterior assinatura do respetivo Acordo de Mutação Dominial; ----------  

c) O encaminhamento deste assunto à digníssima Assembleia Municipal, para 

autorização prévia da mutação dominial em causa.” --------------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105630987/202009071317/73355553/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105630987/202009071317/73355553/diploma/indice?p_p_state=maximized
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Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do acordo de mutação dominial 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. -----------------------------------  

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO EM MONTES JUNTOS, FREGUESIA 

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 (denominado Caminho 1 no parecer jurídico e na ficha esquemática) que 

liga ao Caminho dos Barrancos 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 nº01 

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 
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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 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 

nº 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 detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública” ----------------------  

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

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – FUNDAÇÃO INATEL – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Unidade do Ambiente, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Fundação 
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Inatel, cumpre informar o seguinte: ---------------------------------------------------------  

- é pretensão da referida entidade realizar evento Drive In, com projeção de cinema 

ao ar livre com recurso a ecrã em estrutura de camião, no parque de estacionamento do 

Hotel Inatel Albufeira, na Avenida Infante D. Henrique, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, 

das 21:30h às 24:00h;  ------------------------------------------------------------------------  

- trata-se de uma iniciativa cultural da fundação INATEL; ---------------------------------  

- informa o requerente que como medida de minimização de ruído, as colunas serão 

direcionadas no sentido da plateia, de modo a diminuir a propagação do som para a 

envolvente, sendo o impacto da amplificação sonora atenuado, atendendo a que os 

ocupantes das viaturas terão acesso ao som do filme através de canal de sintonização 

do rádio das viaturas. Referindo, ainda que a plateia será composta por cerca de 30 

viaturas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- 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.” ------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do requerimento remetido pela Fundação Inatel, 

datado de nove de setembro corrente, pelo qual solicita a emissão de licença especial 

de ruído para a realização do evento Drive In. ----------------------------------------------  

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 para os dias nove, dez e onze de outubro próximo. -  

 

= OBRAS MUNICIPAIS - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 40 FOGOS EM 

PADERNE – RELATÓRIO FINAL = 

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

 G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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= 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): 44311PE de 09-10-2019; 44131IT de 09-10-2019 e 44131 

de 09-10-2019 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 77/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Augusto Lopes e Carmina do Carmo Morais Mota ------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Construção de um Hotel Residencial -----------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de nove de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18959 de 24-04-2018; 56187 de 19-12-2019; 16226II de 

17-04-2020; 16226 de 17-04-2020 e 16616 de 20-04-2020 

Processo n.º: 660/1990 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Paulo Norberto Bastardinho Fernandes ----------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação – Legalização  --------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta e um de agosto de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 28612 de 14-07-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2020/28612 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria dos Anjos Aleluia Martins Mendes --------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de setembro de dois mil e 
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vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 43887PE de 18-09-2018 e 43887 de 18-09-2018 ------------  

Processo n.º: 103IP/2018 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: David Maximiano Gomes Martins Ziegler Raimundo ---------------------------  

Local da Obra: Urbanização da Herdade dos Salgados, freguesia da Guia -----------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício unifamiliar, 

piscina e muro de vedação --------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de dezoito de agosto de dois mil e vinte. ------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37817 de 19-06-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 52CP/2017 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Fernanda Duarte da Silva Oliveira --------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 32, freguesia da Guia --------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

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

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais 

sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de dez de setembro de dois mil e vinte. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): ECMA45897 de 16-10-2017; 46858 de 30-10-2019 e 

16206 de 17/04/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 282/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Maria Cabrita de Barros Santos Mendes ---------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, n.º 18, freguesia de Albufeira e Olhos de Água---  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício – Legalização ------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
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em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e dois de setembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5071 de 31-01-2020--------------------------------------------  

Processo n.º: 37/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Feliciana Monteiro da Silva ----------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Palmeira, Lote n.º 5, Correeira, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muro de vedação e piscina --------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de setembro de dois mil e 

vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---  

 Requerimento (s) n.º (s): 31593 de 22-06-2018; 7032II de 14-02-2019; 7032EE de 

14-02-2019; 7032 de 14-02-2019 e 14243 de 27-03-2020 --------------------------------  

Processo n.º: 682/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Carlos Bértolo Duarte e Joaquim Martins Lopes ------------------------  

Local da Obra: Rua Samora Barros, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de edifício multifamiliar ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6822 de 11-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 52IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Alberto Vieira Leal ---------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de uma moradia unifamiliar   

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41006 de 20-09-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 71/2007 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Abel de Oliveira Carrasquinho --------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e piscina – Legalização --------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 51638 de 07-11-2018; 58988PE de 19-12-2018; 58988 de 

19-12-2018; 52002II de 19-12-2018; 52002II de 27-11-2019; 52002CE de 27-11-2019 

e 52002 de 27-11-2019 -----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 115IP/2018 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Manuel Ribeiro dos Anjos ---------------------------------------------  

Local da Obra: Montes Juntos, freguesia da Guia -------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de campo de ténis e 

instalações de apoio ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e dois de setembro de dois mil 

e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 

não considerar viável o pedido, tal como configurado. -----------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 8081 de 18-02-2020 -------------------------------------------  
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Processo n.º: 06/2020/8081 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Aliete Martins dos Santos ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de 

constituição de compropriedade --------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal de vinte e dois de setembro de 

dois mil e vinte e da Chefe de Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio 

ao Investidor de vinte e três de setembro de dois mil e vinte. ------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 55336 de 18-12-2017 e 25874 de 29-06-2020 --------------  

Processo n.º: 14OU/2017 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A. -------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta Pedra dos Bicos, Santa Eulália, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água. -------------------------------------------------------------------    

Assunto: Licença – Instalação de armazenamento de produtos de petróleo e postos de 

abastecimento de combustíveis – ClasseA1 --------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e dois de setembro de dois mil e vinte. --------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41994 de 27-09-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 221/1997 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Luís Anacleto Rosa Mendes -----------------------------------------------   

Local da Obra: Rua Elisa Augusta Andrade, Lote F-8, Fração “B”, Urbanização Alto dos 

Caliços, freguesia de Albufeira e Olhos de Água. -------------------------------------------    

Assunto: Licença – Alteração de alpendre e muros de vedação – Legalização --------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e um de setembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 7264 de 18-02-2019; 13744II de 28-03-2019 e 13744 de 

28-03-2019 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 718/1978 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Célia Maria Coelho Andráz Arroja ----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Nova, n.º 38, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------    
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Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação – Legalização ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dez de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32968 de 07-08-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2020/32968 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: João Manuel da Silva Nascimento ----------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa do Barranco, freguesia da Guia -----------------------------------  

Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e um de setembro de dois mil 

e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 

o indeferimento do pedido. ------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 31625 de 17-07-2019 e 44082 de 09-10-2019 ---------------  

Processo n.º: 480/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sébastien Alain Nicolas Roul ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização “A Ver o Mar”, Lote n.º 36, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação – 

Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e um de setembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45809 de 22-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 189/1998 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Mário Manuel Fernandes Coelho ------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Albert Einstein, Fração “B”, Lote n.º B-19, Urbanização Alto dos 

Caliços, freguesia de Albufeira e Olhos de Água. -------------------------------------------    

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação – Legalização --  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e um de setembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45264PE de 17-10-2019; 45264IT de 17-10-2019 e 45264 

de 17-10-2019 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 81/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sónia Patrícia Coelho Barbosa e Rui Filipe Rocha Môgo -----------------------  

Local da Obra: Rua do Pontão, Texugueiras, freguesia de Ferreiras -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de duas moradias e muros de vedação ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quatro de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 53543 de 06-12-2019; 30656 de 23-07-2020 e 34957 de 

19-08-2020 ------------------------------------------------------------------------------------   

Processo n.º: 543/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Andrew Hawort e Marl Russell Kay ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------   

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e piscina – Legalização 

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e um de setembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  

 Parecer da Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao 

Investidor datado de 23/09/2020 -----------------------------------------------------------  

Processo n.º: 309/1989 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Liudmila Pospelova ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cotovio, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Formalização da cedência de parcela de terreno, a favor do Município de 

Albufeira, para integração do domínio público municipal – condição do licenciamento – 
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aprovação da minuta da escritura pública ----------------------------------------------------    

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar a minuta da escritura pública de 

cedência de parcela de terreno e, em consequência, autorizar a respetiva outorga.  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA53996 de 02-10-2014 -------------------------------  

Processo n.º: 233/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Helder Augusto Teixeira Dias --------------------------------------------------  

Local da Obra: Avenida da Liberdade, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara mandar proceder conforme sugerido no parecer da 

Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte 

e três de setembro de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16643 de 20-04-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 18/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís da Costa Resende  ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada de Albufeira, Edifício 2 Irmãos, Fração “C”, Torre da 

Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração em edifício – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de setembro de dois mil 

e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 

o indeferimento do pedido. ------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 34148PI de 01-08-2019; 34148 de 01-08-2019; 4449PU de 

28-01-2020 e 4449 de 28-01-2020 ----------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 328/1974 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Cómodegrau, Lda. ---------------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 2/1991 ---------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar a alteração do loteamento nos termos e 

condições do parecer técnico de vinte e três de setembro de dois mil e vinte e em 

face da informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de 

vinte e sete de agosto de dois mil e vinte, que refere não terem sido recebidas 

quaisquer reclamações, observações ou sugestões relacionadas com a alteração de 

loteamento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 52005 de 25-11-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 95/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Helena Isabel dos Santos Guerreiro -------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Ilha S. Miguel, Lote n.º C35, Urbanização Vale Pedras, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e piscina ----------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de setembro de dois mil 

e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 

o indeferimento do pedido. ------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 37222 de 31-07-2018; 2395 de 17/01/2019 -----------------  

Processo n.º: 66/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusco Fusco – Exploração Turística, S.A. --------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização São Rafael, Lote n.º 16, Sesmarias, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de um conjunto de moradias em banda ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
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técnica de quinze de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 8164 de 19-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 4CP/2020 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Matthew David Moore ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Almeida Garrett, n.º 5, Villa 68, Areias S. João, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de moradia unifamiliar e construção de piscina  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de dezassete de setembro de dois mil e vinte, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de onze dias contados 

sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da decisão agora 

enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e, ainda, a 

indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de atendimento da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta Câmara Municipal, 

durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas.  ------------------------  

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias. 

 Requerimento (s) n.º (s): 46947 de 25-10-2017; 20011 de 30-04-2018; 55302 de 

29-11-2018 e 24313 de 18-06-2020 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 11OU/2017 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Summest, S.A. ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Eden Resort, Loteamento Quinta da Bolota, Lote n.º 2, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe A2 -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de setembro de dois mil e vinte. --------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47749IT de 05-11-2019; 47749CE de 05-11-2019 e 47749 

de 05-11-2019 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 481/1990 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Hugo Alfredo Rodrigues e Sounia Hunaine Rodrigues -------------------------  

Local da Obra: Vale da Ursa, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina, casa de 

máquinas e muros de vedação -----------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os fundamentos 

expressos no parecer técnico de vinte e três de setembro de dois mil e vinte, que 

se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, é intenção desta 

edilidade declarar a caducidade do procedimento de licenciamento efetuado sob o 

requerimento número 52485 de catorze de outubro de dois mil e oito e do Alvará 

de Licença número 282/1991 de vinte e dois de fevereiro, com fundamento no 

disposto no número cinco do artigo septuagésimo primeiro do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. -------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---  

 Requerimento (s) n.º (s): 36460 de 21-08-2019; 49290 de 13-11-2019; 49289 de 13-

11-2019; 56317II de 20-12-2019; 56317 DIRET de 20-12-2019; 56317DGU de 20-12-

2019; 56317DFV de 20-12-2019 e 56317 de 20-12-2019 -----------------------------------  

Processo n.º: 1T/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Investimentos do Castelo, S.A. -------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação de um estabelecimento hoteleiro de 4 

estrelas “Hotel Pedra do Castelo” ------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 
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sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos do parecer técnico de vinte e quatro de setembro 

de dois mil e vinte, que o requerente apenas deverá dar cumprimento ao parecer 

do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos/Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas de vinte e sete de julho de 

dois mil e vinte nas partes em que o prédio confronta com a Rua da Bússola e a 

Travessa da Bússola, assim como no seu interior. ----------------------------------------  

Foi igualmente deliberado autorizar o atravessamento de um pequeno espaço verde 

público de enquadramento para permitir os acessos viários ao empreendimento. -----  

Foi ainda deliberado aceitar a inserção urbana do edifício no âmbito do número 

dois do artigo vigésimo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -------------  

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e dez minutos, foi a 

reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 

Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. -------  
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