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26 de novembro de 2020  

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020 

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte, nesta cidade de 

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

sequência de convocatória formalizada nos termos legalmente previstos, uma reunião 

extraordinária 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 à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e pela 

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

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte, eram das quantias 

de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações Orçamentais – cinquenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, 

duzentos e um euros e setenta e oito cêntimos. ---------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e 

seis euros e vinte e um cêntimos. -------------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Lei Orgânica n.º 3/2020, de onze de novembro, que estabelece Regime 

excecional e temporário de exercício de direito de voto antecipado para os eleitores 

que estejam em confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

em atos eleitorais e referendários a realizar no ano de 2021; ------------------------------  

 Da Lei Orgânica n.º 4/2020, de onze de novembro, que alarga o voto em 

mobilidade e uniformiza normas sobre a realização de atos eleitorais e referendários, 

alterando as leis eleitorais para o Presidente da República, a Assembleia da República e 

A – GENERALIDADES  
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dos órgãos das autarquias locais, as leis orgânicas do regime do referendo e do 

referendo local e o regime jurídico do recenseamento eleitoral; ---------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2020, de onze de novembro, que 

prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Acompanhamento da 

Descentralização; -----------------------------------------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020, de treze de novembro, que 

estabelece os princípios orientadores e a estrutura operacional do período de 

programação de fundos europeus da política de coesão relativo a 2021 -2027; -----------  

 Da Portaria n.º 264/2020, de treze de novembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 336/2019, de vinte e seis de setembro, que aprova a revisão 

das Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais (OENR) previstas no Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN);  ---------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 265-A/2020, de dezasseis de novembro, que procede à segunda 

alteração à Portaria n.º 86/2020, de quatro de abril, que estabelece um conjunto de 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença 

COVID-19, no âmbito da operação n.º 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da 

ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, 

«LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento 

Rural do Continente;  --------------------------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 266/2020, de dezoito de novembro, que procede à quarta 

alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 

Emprego, aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de dez de março, na sua versão atual;  ---  

 Da Portaria n.º 269/2020, de dezanove de novembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 178/2020, de vinte e oito de julho, que estabelece um sistema 

de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença 

COVID-19, designado Programa Adaptar Social +;  ------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de vinte de novembro, 

que aprova um conjunto de medidas destinadas às empresas no âmbito da pandemia da 

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

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 87-A/2020, de vinte de 

novembro, que autoriza a renovação do estado de emergência;  ----------------------------  

 Do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de vinte de novembro, 

que renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de 

uma situação de calamidade pública; ---------------------------------------------------------   

 Do Decreto n.º 9/2020, de vinte e um de novembro, que regulamenta a aplicação 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131124426/details/normal?l=1
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do estado de emergência decretado pelo Presidente da República; ------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 99/2020, de vinte e dois de novembro, que altera as medidas 

excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19; --------------------   

 Da Declaração de Retificação n.º 47/2020, de vinte e dois de novembro, que 

retifica o Decreto n.º 9/2020, de vinte e um de novembro, da Presidência do Conselho 

de Ministros, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República;  ---------------------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 271/2020, de vinte e quatro de novembro, que define as 

condições específicas do princípio da gratuitidade da frequência de creche, em 

cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 146.º da Lei n.º 2/2020, de trinta e um de 

março; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2020, de vinte e quatro de 

novembro, que aprova o Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 

para o período até 2030. ----------------------------------------------------------------------  

= 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. --------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE  

– PARKALGAR – OFÍCIO = 

Relativamente a este assunto foi apresentado um ofício datado de dezassete de 

novembro remetido pelo Autódromo Internacional do Algarve - Parkalgar agradecendo 

ao Município de Albufeira o apoio e empenho na realização do Fórmula 1 Heineken 

Grande Prémio de Portugal 2020 que teve lugar no Autódromo Internacional do 

Algarve, nos passados dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de outubro. -------  

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

= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
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despacho proferido pelo senhor presidente, em treze de novembro 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 pelo Imortal Basket Club, para deslocação a 

Portimão, no dia quinze de novembro também corrente, para participação em atividades 

desportivas, no âmbito do calendário desportivo, 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. --------  

= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em dezassete de novembro 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 pelo Clube de Basquete de 

Albufeira, para deslocação a Olhão, no dia dezoito de novembro também corrente, para 

participação em atividades desportivas, no âmbito do calendário desportivo, 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. --------  

= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA, FUTEBOL CLUBE DE 

FERREIRAS, IMORTAL BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pela senhora vice-presidente da câmara, na falta do presidente, em 

vinte de novembro corrente, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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“Pelas entidades abaixo discriminadas, foram, através de requerimentos anexos, 

solicitados transportes para participação em actividades desportivas: --------------------  

ENTIDADE: CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – Distribuições n.º 

SGDCMA/2020/70147 e 71250 --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de transporte para participação em atividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo. -------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 55 lugares, com partida às 06h30 e chegada às 19h00 

no dia 22 de novembro de 2020, para deslocação a REGUENGOS DE MONSARAZ. ---  

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – Distribuições n.º 

SGDCMA/2020/71260 e 69404 -------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de transporte para participação em atividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo. -------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 55 lugares, com partida às 08h45 e chegada às 14h00 

no dia 21 de novembro de 2020, para deslocação a OLHÃO. ----------------------------  

ENTIDADE: IMORTAL BASKET CLUB – Distribuições n.º SGDCMA/2020/68756 e 

72236 ------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de transporte para participação em atividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo. -------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 31 lugares, com partida às 10h00 e chegada às 15h00 no 

dia 21 de novembro de 2020, para deslocação a FERRAGUDO. --------------------------  

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

a) Que existe disponibilidade para efectuar o solicitado; ----------------------------------  

b) Que os transportes se enquadram na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------  

c) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

d) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 

diploma para que se decida sobre os pedidos com obrigatoriedade que tal decisão 

seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte; -----------------  

Determino, -------------------------------------------------------------------------------------  

a) Autorizar a cedência do transporte supra referido nos termos das informações dos 

serviços; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

para a próxima reunião de câmara. --------------------------------------------------------  

Mais autorizo a realização do trabalho suplementar referido nas distribuições em 
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epígrafe identificadas, não devendo ultrapassar-se o limite de 60% a que se refere o 

n.º 3 do artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho.” ---------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora 

vice-presidente. ------------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

despacho proferido pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte de novembro 

corrente, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------  

“Foram, pelas entidades abaixo discriminadas, solicitados transportes a esta Câmara 

Municipal, para a participação em actividades desportivas. ---------------------------------  

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

a) Que, sempre que há disponibilidade, a Câmara Municipal concede os referidos 

transportes;--------------------------------------------------------------------------------  

b) Que é competência indelegável da Câmara Municipal a atribuição de apoios às 

actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------------------------------------------------  

c) As informações da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas; -  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere disponibilizar os transportes que abaixo se 

transcrevem. ----------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CBA – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – Distribuições n.º 

SGDCMA/2020/70149 e 70152 --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedidos de transporte para participação em actividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo. -------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 55 lugares, com saída às 13h00 e chegada às 19h30 no 

dia 06 de Dezembro de 2020, para deslocação a PORTIMÃO. --------------------------  

 Cedência de uma viatura de 55 lugares, com saída às 10h00 e chegada às 21h30 no 

dia 12 de Dezembro de 2020, para deslocação a BEJA. ---------------------------------  

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – Distribuições n.º 

SGDCMA/2020/69421 e 69425 -------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedidos de transporte para participação em actividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo. -------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 33 lugares, com saída às 12h40 e chegada às 19h00 no 
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dia 06 de Dezembro de 2020, para deslocação a QUARTEIRA. ------------------------  

 Cedência de uma viatura de 31 lugares, com saída às 12h40 e chegada às 19h00 no 

dia 13 de Dezembro de 2020, para deslocação a FARO. ---------------------------------  

ENTIDADE: GUIA FUTEBOL CLUBE – Distribuições n.º SGDCMA/2020/71361 e 

69434 ------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedidos de transporte para participação em actividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo. -------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 33 lugares, com saída no dia 07 de Dezembro de 2020 

às 18h00 e chegada no dia 08 de Dezembro de 2020 às 18h00, para deslocação a 

LORDEMÃ, COIMBRA. --------------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 33 lugares, com saída às 12h30 e chegada às 19h30 no 

dia 20 de Dezembro de 2020, para deslocação a LAGOS. -------------------------------  

ENTIDADE: IMORTAL BASKET CLUB – Distribuições n.º SGDCMA/2020/71284 e 

71295, 72604 e 72619 

ASSUNTO: Pedidos de transporte para participação em actividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo. -------------------------------------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 31 lugares, com saída às 13h00 e chegada às 23h45 no 

dia 05 de Dezembro de 2020, para deslocação a ALMADA. -----------------------------  

 Cedência de uma viatura de 33 lugares, com saída às 08h30 e chegada às 21h00 no 

dia 05 de Dezembro de 2020, para deslocação a ALGÉS. -------------------------------  

 Cedência de uma viatura de 31 lugares, com saída às 04h45 e chegada às 12h15 no 

dia 28 de Novembro de 2020, para deslocação ao Aeroporto de LISBOA. -------------  

 Cedência de uma viatura de 31 lugares, com saída às 17h30no dia 29 de Novembro 

de 2020 e chegada às 01h00 no dia 30 de Novembro de 2020, para deslocação do 

Aeroporto de LISBOA a ALBUFEIRA.” ---------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 

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

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das 

informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 

a atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 

sessenta por cento a que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da 

Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------  
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Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 

de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 

aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

aprovados. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em treze de novembro 

corrente, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------  

“Pela Associação de Atletismo do Algarve é solicitado apoio para a realização de uma 

prova de Corta-Mato inserida num circuito regional do Corredor Completo, no dia 15 de 

Novembro de 2020 das 9h00 às 13h00 na Pista de Cross das Açoteias. -------------------  

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

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

2) É uma competição em moldes nunca antes realizada na Região e mesmo em território 

Nacional, em que o Algarve e as Autarquias apoiam o evento e marcará a diferença 

na modalidade tão em voga como a corrida. ----------------------------------------------  

3) Esta prova tem um plano de contingência actualizado e aprovado pela ARS, 

cumprindo com todas as normas de segurança;  ------------------------------------------  

4) A Associação de Atletismo do Algarve, apesar da pandemia, conseguiu dar uma 

oportunidade competitiva aos seus clubes, na vertente de competição de pista em 

2020, Pretendendo com este “circuito” iniciar as competições ao ar livre 

(estrada/corta mato/trail), visto os clubes ou entidades parceiras terem alguma 

dificuldade na execução prática das medidas de higiene e segurança nas 

competições fora do estádio; -------------------------------------------------------------  

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

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

privilegiada 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Autorizar a realização do evento; ---------------------------------------------------------  

 Colocação das ligações de electricidade necessárias para o secretariado e sistema 

de som --------------------------------------------------------------------------------------  

 Empréstimo de 130 baías; -----------------------------------------------------------------  

 Cedência de 8 rolos de fita balizadora; ---------------------------------------------------  

 Empréstimo de 3 sinas de trânsito de “proibido parar e estacionar” --------------------  

 Empréstimo de 4 mesas e 10 cadeiras; ---------------------------------------------------  

 Cedência de Aparelhagem sonora e microfone sem fio, com a presença de técnicos 

de Electricidade no apoio ao evento; ------------------------------------------------------  

 Empréstimo de 8 baldes do lixo e respectivos sacos; ------------------------------------  

 Atribuir uma comparticipação financeira até € 3.000 (Três mil euros) calculada em 

função dos restantes apoios públicos e privados, captados para o evento, e entregue 

de acordo com o relatório financeiro que deverá conter os respectivos documentos 

comprovativos da despesa realizada.------------------------------------------------------  

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

para a próxima reunião de câmara.” ----------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – GRUPO DE EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES NO ALGARVE – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em dezanove de novembro 

corrente, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------  

“Por um Grupo de Empresários e Trabalhadores no Algarve, foi, através do 

requerimento junto ao presente, solicitado apoio para a realização de uma 

manifestação, no próximo dia 21 de Novembro de 2020, com concentração no Parque de 

Estacionamento frente à Câmara Municipal e o Palácio de Justiça em Albufeira, no 

âmbito da atual situação e atendendo às diretrizes impostas pelo Governo Central. ------  
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

b) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

c) 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) A autorização da utilização de um ponto de energia no Parque de Estacionamento 

frente à Câmara Municipal e Palácio da Justiça em Albufeira, no próximo dia 21 de 

Novembro de 2020, das 10h00 às 12h45. ------------------------------------------------  

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

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

Os senhores vereadores não permanentes manifestaram o seu desagrado pelo 

facto de, mais uma vez, não terem tido conhecimento do presente convite ao 

executivo municipal para este evento. -----------------------------------------------------  

O senhor presidente esclareceu que não se tratou de uma organização feita pela 

câmara municipal, tratava-se de um pedido de apoio em que havia sido pedido um 

ponto de luz e um palco tendo o primeiro sido concedido e o segundo não tinha 

havido disponibilidade para conceder. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz reforçou que, no final do e-mail remetido pelo 

grupo de empresários, era endereçado um convite extensível a todo o executivo 

para estar presente e eventualmente discursar se entender. Considerava que nas 

manifestações da sociedade civil, os partidos devem manter-se à parte para não 

haver aproveitamento político, a não ser que sejam convidados a participar. E 

aquele era precisamente o caso. Além de que o facto de não terem estado 

presentes poderia ter sido interpretado de forma errada pelos organizadores e 

pela comunidade. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente reafirmou que esta situação tem sido 

recorrente, e que os vereadores não permanentes já tinham alertado para este 

facto por diversas vezes, referindo que a câmara era um órgão democrático e, 

sendo todos democratas, deveriam respeitar cada um dos membros que estavam 

presentes e sendo aquela uma situação recorrente, solicitava ao senhor presidente 

medidas para a resolução do problema. ----------------------------------------------------  
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O senhor presidente concordou e reafirmou que não tinha sido sua intenção excluí-

los do convite. --------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – IEFP – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

– PROPOSTA = 

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

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

“Através do documento anexo, vem Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), solicitar apoio a esta edilidade na disponibilização da sala B, do Espaço 

Multiusos de Albufeira, para a realização de 3 ações de formação, nomeadamente: ------   

a) De 25 de novembro a 4 de dezembro de 2020, para continuidade de realização da 

ação de formação profissional na área de Agente de geriatria; -------------------------  

b) De 7 de novembro a 11 de dezembro (das 9h00 às 17h00) – Ação de Formação 

Complementar na área da Nutrição e Dietética; -----------------------------------------  

c) De 14 de dezembro 2020 a 11 de fevereiro 2021 (das 9h00 às 17h00): Ação de 

Formação Complementar de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade. ------------  

(*interrupção de natal de 21 a 31 dez de 2020) ---------------------------------------------  

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

1. O IEFP tem como objetivo promover a organização do mercado de emprego tendo 

em vista o ajustamento direto entre a oferta e a procura de emprego; a informação, 

a orientação, a qualificação e a reabilitação profissional, com vista à colocação e 

progressão profissional dos trabalhadores no mercado de trabalho; a qualificação 

escolar e profissional dos jovens e adultos, através, respetivamente da oferta de 

formação de dupla certificação e formação profissional certificada, ajustada aos 

percursos individuais e relevante para a modernização da economia; a realização, por 

si ou em colaboração com outras entidades, das ações de formação profissional 

adequadas às necessidades das pessoas e de modernização e desenvolvimento do 

tecido económico. --------------------------------------------------------------------------  

2. As referidas ações formativas, destinam-se a candidatos do concelho de Albufeira, 

revestindo de interesse para o concelho e sua população, tendo, nomeadamente, a 

intenção de posterior afetação dos formandos aos lares residenciais do concelho, 

como medida de prevenção ao COVID-19; ------------------------------------------------   

3. A entidade não dispõe de um espaço apropriado para a realização da formação, que 

permita garantir a sua realização em segurança para todos os participantes e que 
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permita respeitar as normas da DGS em termos de distanciamento social no âmbito 

das medidas COVID–19; -------------------------------------------------------------------  

4. A sala B do Espaço Multiusos de Albufeira, com 150 m2, dispõem de espaço para 

colocação de 25 mesas para os formandos, permitindo o distanciamento necessário e 

recomendado entre os mesmos; -----------------------------------------------------------  

5. A referida sala tem entrada autónoma e receção, além da proximidade das casas de 

banho para formandos e formadores assim como casa de banho adaptada;-------------  

6. O espaço pretendido se encontra livre no período pretendido; -------------------------  

7. O Plano de Contingência para as referidas formações, elaborado e enviado pelo 

IEFP, teve parecer favorável da DGS, conforme informação, anexa pelos serviços de 

proteção civil da CMA, na etapa n.º 9 da distribuição SGDCMA/2020/68407, o qual 

se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------------               

“Após análise da documentação enviada, sobre o pedido de cedência do EMA Albufeira, 

somos a informar que o parecer desta entidade é favorável, no entanto realçamos as 

seguintes observações que deverão ser cumpridas: -----------------------------------------  

 Distanciamento obrigatório de 2 metros entre cadeiras, sendo que a segunda fila 

deverá ficar desencontrada da primeira e com o mesmo distanciamento. --------------  

 A evolução da situação epidemiológica poderá justificar que sejam feitas alterações 

e ajustes, neste sentido solicita-se que fiquem atentos aos diplomas legais e às 

orientações/norma da DGS. ---------------------------------------------------------------  

 Deverá ser tido em conta o cumprimento rigoroso das medidas preventivas e regras 

gerais de utilização do EMA, nomeadamente no que concerne ao seu anexo 1 (termo 

de responsabilidade), pag. 24.” ------------------------------------------------------------  

8. A alínea U do n.º 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 o “IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional”, nos seguintes termos: ----------------------------------------------    

1. Disponibilização da Sala B do Espaço Multiusos de Albufeira (com respetiva receção 

de atendimento e casas de banho), para realização das seguintes formações:  --------  

a) De 25 de novembro a 4 de dezembro de 2020, para continuidade de realização da 

ação de formação profissional na área de Agente de geriatria; -------------------------  
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b) De 7 de novembro a 11 de dezembro (das 9h00 às 17h00) – Ação de Formação 

Complementar na área da Nutrição e Dietética; -----------------------------------------  

c) De 14 de dezembro 2020 a 11 de fevereiro 2021 (das 9h00 às 17h00): Ação de 

Formação Complementar de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade. ------------  

    (*interrupção de natal de 21 a 31 dez de 2020) ------------------------------------------  

2. Isenção total do pagamento das taxas inerentes à utilização do espaço, ao abrigo do 

art.º 9.º, do Regulamento do Espaço Multiusos de Albufeira e do Capítulo XX do 

Regulamento de Taxas e Receitas do Município, que refere que a requerimento 

fundamentado do interessado, pode a Câmara Municipal de Albufeira isentar, parcial 

ou totalmente, o interessado do pagamento das quantias previstas no artigo 7.º, 

nomeadamente por considerar que o evento reveste de interesse para o 

desenvolvimento do Concelho e da sua população; ----------------------------------------  

3. Disponibilização de logística de suporte ao evento, nomeadamente: 25 mesas e 25 

cadeiras, para os formandos e formadores; ----------------------------------------------  

4. Em tudo deverá o requerente cumprir, o estipulado no Regulamento do Espaço 

Multiusos de Albufeira e nas Medidas Preventivas e Regras Gerais de Utilização do 

EMA (em contexto de COVID-19); bem como todas as recomendações emanadas 

pela DGS, descriminadas no ponto 7 dos considerandos, da presente proposta;  -------  

5. A Limpeza e desinfeção diária dos espaços e equipamentos utilizados, durante a 

referida ação de formação, deverá ficar à responsabilidade do IEFP.” -----------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente quis saber para quando estaria resolvida 

definitivamente o problema do espaço EMA. ----------------------------------------------  

O senhor presidente esclareceu que estava a ser feito um destaque do lote para 

resolver a questão. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz alertou ainda para o facto de o Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Albufeira também ter um problema de licenciamento. -----  

O senhor presidente respondeu dizendo que tinha sido ele próprio a detetar o 

problema que se resolverá com o PDM. ----------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CLUBE ALBUFEIRA TOASTMASTERS – PROPOSTA = 

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

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

“Através do documento anexo, vem o Clube Albufeira Toastmasters, solicitar apoio 

através da cedência de espaço para realização de sessões semanais e reunião mensal do 

Clube, a realizar durante o ano de 2021.  ----------------------------------------------------  
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1) O Clube Albufeira Toastmasters é uma organização educacional mundial, sem fins 

lucrativos, onde se treinam as habilidades de comunicação e liderança, através de 

uma rede mundial de Clubes;  -------------------------------------------------------------  

2) O Clube necessita de um espaço para realização das suas sessões semanais e para as 

reuniões associadas ao bom funcionamento do mesmo;  ----------------------------------  

3) As sessões referidas no ponto anterior irão decorrer todas as terças feiras, entre 

as 20h00 e as 22h00, (com preparação do espaço a partir das 19h00); na última 3.ª 

feira do mês decorrerá a reunião mensal, às 18h30;  ------------------------------------  

4) Existe disponibilidade do espaço Sala Azul, localizada no edifício do Inatel, para o 

efeito; --------------------------------------------------------------------------------------  

5) As atividades se enquadram na alínea u), do n.º 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12 

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

de natureza social, recreativa, ou outra de interesse para o município; ----------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o Clube Albufeira Toastmasters, através 

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

1. Disponibilização da Sala Azul, localizada no edifício do Inatel, durante o ano de 

2021, para realização das sessões semanais do Clube - às terças-feiras, no período 

entre as 19h00 e as 22h30 e para a realização da reunião mensal, a decorrer na 

última 3.ª feira de cada mês às 18h30.  --------------------------------------------------  

2. A abertura e encerramento do espaço, bem como o zelo e segurança do mesmo e do 

equipamento aí existente, durante a sua ocupação, deverá ficar a cargo do Clube.” ---  

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

= APOIOS – BANGLADESHI COMMUNITY IN ALGARVE – BCA – PROPOSTA = 

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

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

“Pela Bangladeshi Community In Algarve - BCA  que, através do documento junto ao 

presente, (mensagem eletrónica (I-CMA/2020/18539) solicita apoio na cedência de 

material de proteção, no âmbito da prevenção do contágio pelo COVID-19. ---------------  

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

1. A atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

11 de março de 2020; ----------------------------------------------------------------------  

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

de COVID-19 e, como tal, as medidas de prevenção e controlo são indispensáveis 
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para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; -------------------------  

3. A obrigatoriedade de utilização de máscara em espaços públicos, no acesso, 

circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento 

físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável; ---------------  

4. Compete ainda ao Município de Albufeira a atribuição de apoios às atividades de 

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

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da 

saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------------  

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

Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COVID-19: -------------------------------------------------------------------------------------  

800 Máscaras Cirúrgicas” ---------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ARS ALGARVE, I.P. - ACES ALGARVE I CENTRAL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1) A ARS Algarve, I.P. - ACES Algarve I Central, pretende operacionalizar a campanha 

de vacinação contra a gripe 2020/2021, que este ano irá decorrer em cenário de 

Pandemia COVID-19; -----------------------------------------------------------------------  

2) A colaboração do Município, irá permitir que a Unidade de Cuidados Continuados 

(UCC) alargue o seu espetro de intervenção, no que se refere ao processo da 

vacinação; ----------------------------------------------------------------------------------  

3) Poderá ser desenvolvido, também, outras intervenções de sensibilização/promoção 

da saúde, junto da comunidade; -----------------------------------------------------------  

4) A DISU - Gestão de Frotas do Município pode assegurar o serviço nos dias e 

horários solicitados; -----------------------------------------------------------------------  

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

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse 

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

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
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Que a Digníssima Câmara delibere apoiar o ACES Algarve I Central, através da 

disponibilização de uma viatura e respetivo motorista.” ------------------------------------  

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

= APOIOS – EAPN PORTUGAL, NÚCLEO DISTRITAL DE FARO – EUROPEAN 

ANTI POVERTY NETWORK (REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA) – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

“Vem a EAPN Portugal, Núcleo Distrital de Faro – European Anti Poverty Network 

(Rede Europeia Anti-Pobreza), através do e-mail anexo à presente, solicitar 

apoio/Parceria a esta Câmara Municipal para a realização de Webinar com o tema 

“Problemáticas ligadas ao consumo aditivos”, pessoas em situação de Sem-Abrigo --------   

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

1. A EAPN Portugal - European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) é 

uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida como Associação de Solidariedade 

Social com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e 

solidária, em que todos sejam corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a 

uma vida digna, baseada no respeito pelos Direitos Humanos e no exercício pleno de 

uma cidadania informada, participada e inclusiva; ----------------------------------------  

2. A EAPN é uma Entidade Formadora Certificada DGERT; --------------------------------  

3. A EAPN é nossa parceira da Rede Social; ------------------------------------------------  

4. É competência indelegável da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município de 

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

Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

5. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------  

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

A Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a EAPN na realização da oficina 

“Problemáticas ligadas ao consumo aditivos”, através da elaboração de imagem e 

divulgação da mesma.”-------------------------------------------------------------------------  

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

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da 

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

artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 

respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a 
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presidência a senhora vice-presidente. ----------------------------------------------------  

= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – APOIO 

FINANCEIRO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de novembro corrente, foi 

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

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

1) A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à 

família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice 

e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 

ou de capacidades para o trabalho; -------------------------------------------------------  

2) A intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira no nosso Concelho, é de 

extrema importância para o desenvolvimento social local, uma vez que íntegra várias 

valências, conseguindo assim, proporcionar resultados mais positivos às situações 

encaminhadas por outras entidades, nomeadamente pela Divisão de Ação Social 

desta Edilidade; ----------------------------------------------------------------------------  

3) A instituição acolhe um total de 1146 utentes, nas suas diversas repostas sociais e é 

entidade empregadora de 218 colaboradores;  -------------------------------------------  

4) Que esta autarquia contribui anualmente com um apoio para esta Instituição 

reconhecendo o seu contributo, no que diz respeito às repostas sociais do concelho;-  

5) Os fundamentos apresentados pela instituição, constatam a realidade que se vive ao 

momento; -----------------------------------------------------------------------------------  

6) O acréscimo relativamente ao ano anterior deve-se à situação de pandemia vivida 

mundialmente que levou à implementação de regras que acarretam custos. Face a 

isso, foi decidido um acréscimo de 30% face ao ano anterior, para todas as IPSS do 

Concelho. No caso da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira esse acréscimo é 

maior devido à necessidade de criação de novas estruturas, para a abertura da 

creche da Guia (Tempos de Infância), sem as quais o ano lectivo não podia ter 

iniciado; ------------------------------------------------------------------------------------   

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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



  

 

 

 __________________________ 

 

 

26 de novembro de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira através da atribuição de uma comparticipação financeira no 

valor de 300.000,00€ (trezentos mil euros).” -----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual era o critério definido para a 

atribuição de apoios extraordinários a instituições uma vez que devia haver alguma 

justiça nessas atribuições. No caso presente estavam a aprovar um apoio 

extraordinário, face à crise pandémica que se vivia, no valor de trezentos mil 

euros mas estava também na ordem de trabalhos um apoio à A.H.S.A. no valor de 

oitenta mil euros, pelo que pretendia perceber qual era o critério de atribuição e 

se havia um acompanhamento por parte da câmara a estas entidades ou se os 

pedidos surgiam apenas a proposta das entidades e a câmara fazia face a elas. ----  

A senhora vice-presidente esclareceu que aquele apoio não se tratava de um apoio 

extraordinário, uma vez que a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira ainda não 

havia pedido apoio no presente ano, mencionando que o valor era mais elevado que 

no ano anterior. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz acrescentou que tinha vindo a crescer cem mil 

euros todos os anos e referiu que a entidade refere oitenta mil euros para fazer 

face a obras realizadas num anexo para a creche. --------------------------------------  

A senhora vice-presidente esclareceu que têm estado a atribuir um suplemento de 

mais trinta por cento a cada entidade face ao valor atribuído no ano anterior. Em 

alguns casos esse valor tinha sido suficiente e noutros não, por situações 

inesperadas, como foi o caso, por exemplo na A.H.S.A. que teve de encerrar 

devido a um caso positivo para Covid de uma trabalhadora. O encerramento levou 

a que não houvesse mensalidades durante esse período causando uma grande 

dificuldade financeira à instituição. Continuou a senhora vice-presidente 

esclarecendo que no caso da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira o valor tinha 

a ver com o acréscimo de despesa com as medidas contra a Covid e com a Creche 

da Guia não tinha condições para funcionar tendo em conta a situação em que se 

vivia naquele momento, isto é cumprir as regras de distanciamento e de segurança. 

Era um projeto que estava a ser planeado para o próximo ano, mas que foi 

antecipado devido à pandemia e a única forma de assegurar que a creche 

continuasse em funcionamento foi através da contratação de alguns contentores 

para fazer face às regras de distanciamento e o não cruzamento dos alunos, o que 

acarretou despesa que faz com que o apoio à Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira fosse maior do que os trinta por cento que tinham estipulado. As 



26 de novembro de 2020  

entidades esperavam que os valores anteriores seriam suficientes, mas devido à 

pandemia surgiram muitas despesas inesperadas e o valor não era suficiente. --------  

A senhora vice-presidente reforçou que o que havia ficado definido, a nível de 

ação social e após reuniões com as IPSS, foi a atribuição de um acréscimo de 

trinta por cento que nalguns casos tinha sido suficiente e noutros não. ---------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que na Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira não foi isso que aconteceu, já que tinham passado de cem mil euros para 

duzentos mil euros e agora passava-se para trezentos mil euros, sendo um 

aumento de cem por cento. Continuou chamando a atenção para o tratamento igual 

que devia ser feito às instituições e relembrava um pedido feito pelo CBA há já 

algum tempo, cerca de dois meses, e que ainda não teve resposta e para a Santa 

Casa da Misericórdia de Albufeira houve uma resposta em apenas três dias, pelo 

que deveria haver um tratamento igual na gestão dos apoios. Considerou que todas 

as instituições são relevantes e a haver “vias rápidas” para algumas essas “vias 

rápidas” deveriam ser para todas. ---------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente respondeu que não falava pela área do desporto, mas 

no seu pelouro, na área da ação social, e tendo em conta a situação de pandemia, 

foi logo internamente preparada toda a burocracia para esses apoios virem a 

reunião de câmara desde março ou abril. Alguns pedidos foram despachados mais 

depressa, mas a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira só naquele momento se 

viu em condições de fazer o pedido, internamente os procedimentos estavam 

feitos, foi apenas necessário fazer um reforço a nível financeiro porque não se 

sabia qual era a verba que seria pedida. Ou seja, sabia-se que teria um acréscimo 

desses trinta por cento mas não se sabia se iria haver mais algum acréscimo. -------  

O senhor vereador Ricardo Clemente sugeriu que o critério de atribuição de mais 

trinta por cento para fazer face a despesas da pandemia fosse mencionado em 

todas as propostas de deliberação e que também fossem explicadas as razões da 

atribuição dos valores para além daqueles trinta por cento para que se perceba 

bem o que está em causa e para que haja uma maior transparência. ------------------  

A senhora vice-presidente disse que iria considerar a sugestão do senhor 

vereador. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

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

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezanove de novembro corrente, 
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foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------------------  

“Pela SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALBUFEIRA, foi, através do 

requerimento junto ao presente, solicitado a cedência do Salão Nobre do Edifício dos 

Paços de Concelho de Albufeira para a realização da Assembleia Geral Ordinária, a ter 

lugar no dia 28 de Novembro de 2020 a partir das 09h00. ---------------------------------  

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

 Que o Salão Nobre do edifício dos paços do concelho está disponível na data e horas 

solicitadas; ---------------------------------------------------------------------------------  

 As informações da USST – Unidade de Saúde e Segurança no Trabalho e da DEEM – 

Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais dadas na distribuição 

SGDCMA/2020/69457, em anexo; -------------------------------------------------------  

 Que é competência indelegável da Câmara Municipal a atribuição de apoios às 

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

recreativa ou outra, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------------------------------------------------  

 Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

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

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

Autorizar a utilização do Salão Nobre do edifício dos paços do concelho, bem como do 

sistema de som adequado para o efeito, no dia 28 de Novembro de 2020, a partir das 

09h00.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCECIONAL DO 

ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente 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 APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, é uma entidade 

sem fins lucrativos com implantação regional e que desenvolve trabalho de Apoio e 

Integração Social; -------------------------------------------------------------------------  
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3) A APEXA tem atualmente em funcionamento o projeto Pescador de Sonhos; ----------  

4) O Projeto Pescador de Sonhos, tem como objetivo a inclusão social de crianças e 

jovens, através da promoção do sucesso escolar, combatendo o abandono escolar 

precoce no concelho de Albufeira;  -------------------------------------------------------  

5) Este projeto foi financiado pelo Programa Escolhas de 2013 a 2019. Contudo, no 

biénio 2019/2020 o projeto não foi selecionado para financiamento, pondo em causa 

a sua continuidade, que no nosso entendimento é grave, uma vez que deixa sem 

acompanhamento um grupo de jovens em risco de abandono escolar; -------------------  

6) O CLAS (Conselho Local de Ação Social) de Albufeira emitiu um parecer favorável 

no qual se destaca a importância do mesmo e a pertinência da sua continuidade no 

concelho de Albufeira;  --------------------------------------------------------------------  

7) É de referir que para assegurar a continuidade deste projeto, é determinante o 

apoio do Município de Albufeira;  ---------------------------------------------------------  

8) O projeto descrito no ponto anterior visão dar resposta aos munícipes de Albufeira; -   

9) É competência do Município participar na prestação de serviços e prestar apoio a 

pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes 

da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas 

condições constantes de regulamento municipal, conforme estabelecido no n.º 1 do 

art.º 33 na alínea v) na Lei 73 de 2013; ---------------------------------------------------  

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; --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara delibere atribuir uma comparticipação financeira no valor de 

30.000€ (Trinta 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.”--------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – A.H.S.A. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Vem a A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira solicitar um reforço 

no apoio monetário, a esta Câmara Municipal, no âmbito do Protocolo existente entre o 

Município de Albufeira e a A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade de 

Albufeira --------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à 

família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice 

e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 

ou de capacidades para o trabalho; -------------------------------------------------------  

2. A Associação tem em funcionamento a resposta social - Centro de Dia, o 

acompanhamento social, no âmbito do RSI, e apoio à alimentação; ----------------------   

3. De acordo com as orientações da DGS e do I.S.S. o funcionamento do Centro de Dia, 

foi obrigado a sofrer alterações na sua dinâmica, correspondendo à diminuição de 

utentes; ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Na sequência do contexto atual que se vive, a instituição deparou-se com uma 

quebra bastante significativa de receitas; -----------------------------------------------  

5. A instituição tem intenção de manter os postos de trabalho dos seus colaboradores, 

bem como o funcionamento da Resposta Social – Centro de Dia; ------------------------  

6. Nos termos da cláusula 5.ª alínea c) do Protocolo, o Município de Albufeira obrigou-

se, ainda, “A conceder apoio financeiro anual, em função do valor proposto pela 

A.H.S.A., a ser definido por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira, tendo 

em atenção os encargos demonstrados e as fontes de financiamento de que dispõe a 

A.H.S.A., por forma a assegurar o funcionamento do centro de dia, que possui 

inequívoco interesse público concelhio.“; -------------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

A Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira no 

valor de 80.000€ (oitenta mil euros) à A.H.S.A. sendo que a entidade beneficiária 

ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações 

previstas no artigo 2.º do citado código.” ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente referiu que na reunião de câmara anterior 

havia sugerido que através da contabilidade analítica fosse referido o que já havia 

sido atribuído às instituições. ---------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – G.A.T.O. – GRUPO DE AJUDA A TOXICODEPENDENTES  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1) Que o Diogo Rodrigo Runa Amado da Cruz da Fonseca se encontra em 

acompanhamento nestes serviços, no ETETS de Olhão – Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes e na Segurança Social,  ----------------------------------------------  

2) Que a sua recuperação exige a sua integração em Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes - GATO, com sede na Rua Castilho, n.º 9 – 2.º Andar, 8000-244 

Faro, mais 12 meses; -----------------------------------------------------------------------    

3) Que é bastante importante proceder ao apoio do Munícipe, atendendo à sua 

condição de sem-abrigo e o seu historial de consumo; -----------------------------------  

4) Que 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; ------  

5) Que a Instituição tem disponibilidade em acolher o Munícipe do nosso Concelho; -----  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes - GATO, com sede na Rua Castilho, n.º 9 – 2.º Andar, 8000-244 

Faro, com o NIF 502529610, concedendo-lhe uma comparticipação financeira no valor 

de 3,068.4€, no ano civil de 2021, correspondendo a 12 meses no civil de 2021, sendo 

que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos 
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Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em 

vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ------------------------------  

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

= TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E 

ENTIDADES INTERMUNICIPAIS (LEI N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E 

DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO), NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL 

– ANO 2021 – PROPOSTA = 

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

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

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

 A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, veio estabelecer o quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e 

da autonomia do poder local; --------------------------------------------------------------  

 A concretização das transferências de competências da administração central para 

a administração local, nas diversas áreas a descentralizar, é efetuada mediante a 

publicação de diplomas legais de âmbito setorial; ----------------------------------------  

 Se encontra publicado o Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, diploma que 

materializa a transferência no domínio da ação social; ----------------------------------  

 O diploma ora publicado preceitua, no seu n.º 1 do artigo 24.º, o dia 13 de agosto de 

2020 como a data de entrada em vigor e produção de efeitos do mesmo; --------------  

 No entanto, para o ano 2020, por força do n.º 1 do art.º 16.º, no que diz respeito a 

algumas das áreas de intervenção que passarão a ser de responsabilidade municipal, 

designadamente o serviço de atendimento e de acompanhamento social de pessoas e 

famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social e os acordos de inserção 

dos beneficiários do rendimento social de inserção (art.ºs 10.º e 11.º), torna-se 

necessário que, no prazo de 30 dias após a citada entrada em vigor do decreto-lei, 

“… os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias 

locais e da segurança social remetem a cada uma das câmaras municipais projeto de 

mapa contendo os elementos financeiros, os recursos humanos em causa e 

respetivos ratios, os acordos e protocolos vigentes, bem como o número de 

processos familiares em acompanhamento e outros dados considerados relevantes”, 

para posterior pronúncia sobre o teor do projeto, também em 30 dias, pelas 

respetivas Câmaras Municipais; -----------------------------------------------------------  

 Constata-se, contudo, que os elementos supra referidos não foram remetidos a este 
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município, não obstante o ultrapassar do prazo estipulado no n.º 1 do art.º 16.º; -------  

 Igualmente, concernente ao ano de 2021, estatui o n.º 2 do art.º 24.º que os 

municípios que não pretendam assumir as competências previstas no presente 

decreto-lei podem fazê-lo mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das 

Autarquias Locais (DGAL), após prévia deliberação da Assembleia Municipal, até 60 

dias após a publicação, em Diário da República, novamente concernente às 

referenciadas competências atinentes ao “Serviço de atendimento e de 

acompanhamento social” e aos “Acordos de inserção”, de: -------------------------------  

a) despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das 

autarquias locais e da segurança social, contendo o mapa com os montantes do Fundo 

de Financiamento da Descentralização a serem transferidos para os municípios, no 

ano de 2021; --------------------------------------------------------------------------------  

b) portarias regulamentadoras; --------------------------------------------------------------  

 Não se encontram publicados em Diário da República, quer o despacho, quer as 

portarias acima citados, pelo que o diploma em causa carece ainda de 

regulamentação nessas áreas de intervenção; --------------------------------------------   

 Para além da omissão legislativa citada, não se considera estar o Município de 

Albufeira preparado para aceitar, no ano de 2021, as competências referidas, por 

um lado por necessidade imperiosa de organizar recursos humanos e serviços para 

abarcar tais competências e, por outro lado, por algumas das mesmas não se 

traduzirem em domínios de necessidade premente; --------------------------------------  

 Acresce que a crise mundial de saúde pública existente, resultante da pandemia da 

COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, reflete-se 

também num acréscimo de funções prestadas pelos serviços municipais, de onde se 

destacam os da ação social, serviços que estando na linha da frente se encontram 

sobrecarregados com tarefas, não se vislumbrando a disponibilidade necessária para 

desenvolver essas competências em 2021;  -----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere propor à Digníssima Assembleia Municipal, não 

estando reunidas as condições para tal, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, não exercer, no ano de 2021, as 

competências no domínio da ação social.” ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente declarou que os vereadores não permanentes 

iriam votar contra a proposta uma vez que a câmara já exercia aquelas funções e 

não compreendiam a razão pela qual a câmara não aceitava estas competências e o 
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respetivo envelope financeiro uma vez que já assegura algumas das competências. --  

O senhor presidente esclareceu que a transferência de competências não tem sido 

acompanhada dos devidos protocolos e enquadramentos financeiros por parte da 

Administração Central. Considerava que estar a assumir mais transferências quer 

da área da ação social, quer da área da educação, não lhe parecia bem, numa 

altura em que existem tão grandes preocupações e quando já detinham 

variadíssimas competências na área da saúde que se devem iniciar em janeiro 

próximo, salientando que a transferência na área da saúde esteve parada quase 

um ano e agora havia poucos dias é que o senhor presidente da ARS manifestou 

grande urgência no assunto. Acrescentou que também havia pouco tempo tinha 

recebido da Cultura uma comunicação sobre isso. Não lhe parecia bem estar a 

assumir mais responsabilidades enquanto as anteriores não estivessem 

implementadas. Referiu que na transferência da rede viária não tinha havido 

qualquer desenvolvimento. Relativamente ao património não usado o senhor 

presidente disse ter feito uma comunicação por causa de um terreno que está na 

Direção Geral do Tesouro e não obteve resposta nenhuma e já passaram sete ou 

oito meses. Sublinhou que se ainda não estavam resolvidas as questões relativas às 

competências que já foram assumidas não se ganhava absolutamente nada em 

estar a assumir novas competências. Salientou que na educação tinham sempre o 

problema da gestão de pessoas que já é um problema, e a câmara ter de assumir 

também a parte do secundário seria ainda mais problemático, pelo que considerava 

não ser de assumir mais competências enquanto as que foram anteriormente 

assumidas não estivessem devidamente tratadas e implementadas. Referiu ainda o 

caso do Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira que o Município também 

utilizava e que está com problemas de infiltrações, já deveria ter sido realizado 

um protocolo com a DGEstE que ainda não se concretizou. Assim, reforçou não ser 

naturalmente lógico assumir novas responsabilidades quando as anteriores ainda 

não estavam em andamento. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse concordar com a preocupação do senhor 

presidente mas discordava da sua posição. Referiu que o Pavilhão da Escola 

Secundária também era utilizado pelos munícipes daí que a câmara também tivesse 

alguma responsabilidade sobre ele. Na parte da educação e do ensino secundário a 

câmara já faz muita coisa e era só assumir esta responsabilidade e com isso 

receber o envelope financeiro. Dir-se-á: “o envelope financeiro não corresponde”, 

tal como os munícipes que querem que a câmara corresponda de maneira e ela não 
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corresponde. Falhas haverá sempre e naturalmente que o governo central também 

falha. Continuou dizendo que compreendia as argumentações do senhor presidente, 

mas considerava que não se podia virar costas e que a câmara se encontrava mais 

perto para dar uma resposta mais cabal e mais rápida. Reforçou que compreendia 

as argumentações, mas que não compreendia a posição. Disse que o senhor 

presidente se queixa, mas tendo a competência do seu lado mais facilmente 

conseguia responder, mais facilmente conseguia resolver. Quanto ao envelope 

financeiro não corresponder, acrescentou que o perfeito provavelmente não existe 

e os munícipes também se queixam de muitas coisas que a câmara acaba por não 

responder em tempo útil e acaba por atrasar muita coisa. Assim, a argumentação 

que o senhor presidente usava, também a comunidade usava contra a câmara 

municipal. Tendo a câmara mais condições para o fazer, não entendia porque não o 

faz. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que quanto às competências da saúde, 

e após assumir as mesmas, os senhores vereadores não permanentes tinham 

alertado o senhor presidente para a necessidade de contactar os responsáveis 

para agilizar o processo uma vez que tinham sido assumidas as competências e 

tendo em conta as necessidades que havia no concelho. Acrescentou que isto já se 

tinha passado no início do ano ou no final do ano anterior. Continuou dizendo que 

também não compreendia a questão da educação. Relembrou que a maior parte das 

competências da educação já são exercidas pela câmara municipal. No verão, 

houve o apoio que foi dado à Escola Secundária, no âmbito da pandemia, no 

transporte aos alunos para a escola e considerava isso muito bem porque os alunos 

da Escola Secundária também eram munícipes. Estava agora previsto no orçamento 

retirar o amianto dos telhados da Escola Secundária. Também soube que o 

Município financiou a substituição do piso do pavilhão desportivo da Escola 

Secundária, ou seja, já havia muitas coisas que a câmara já fazia, e a câmara 

também já recebia, por ano, cerca de três milhões e meio de euros de 

transferências do Estado para as várias áreas da educação, e nas transferências 

da educação, na proposta inicial, o envelope financeiro era de cerca de cinco 

milhões e meio de euros. Eram mais dois milhões e meio de euros por ano que o 

município podia assumir para fazer face a esse acréscimo de despesas. Quanto à 

questão do pessoal não lhe parecia grande problema: o pessoal já existia, era 

transferido, e na Escola Secundária não eram muitos os afetos ao Ministério da 

Educação. Assim, não lhe parecia que fosse uma situação limitativa e relembrou 
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que em março de 2022 teriam que assumir as competências obrigatoriamente. Não 

lhe parecia que as coisas fossem assim tão diferentes num ano. Relembrou que no 

ano anterior os senhores vereadores não permanentes tinham apresentado uma 

proposta para a parte informática nas escolas e que o senhor presidente tinha dito 

que a Escola Secundária não fazia parte das nossas competências, mas a seguir já 

concedeu apoio relativamente aos transportes porque havia a necessidade dos 

munícipes. E sublinhou que o princípio devia ser a necessidade dos munícipes e se a 

câmara já fazia isso direta ou indiretamente, não fazia sentido não assumir essas 

competências no próximo ano e assim poderia fazer-se muita coisa e receber mais 

dois milhões de euros que seria uma ajuda para fazer essa transição. ----------------  

O senhor presidente interveio dizendo ser importante esclarecer certas situações 

já que algumas não estavam corretas. Na parte da saúde a transferência não 

avançou, mas a responsabilidade não era da câmara, pois nos casos de outras 

câmaras do Algarve, que também aceitaram as competências, os processos também 

não tinham evoluído, pelo que não teve nada a ver com o pedido ou o interesse da 

câmara, referindo que só começaram a avançar quando há pouco tempo atrás 

houve uma reunião e houve autorização de Lisboa. Relativamente à questão da 

educação, o pavilhão da Escola Secundária foi construído parte pelo Ministério da 

Educação e parte pelo Município de Albufeira, tendo na altura sido protocolado 

que o pavilhão poderia ser utilizado pelos alunos e pela comunidade e todas as 

reparações que têm lá sido realizadas ao logo deste tempo todo têm sido 

bipartidas entre a DGEstE e o Município. E sempre assim foi. Relativamente ao 

amianto foi um protocolo estabelecido, assim como outras câmaras pelo país 

também o fizeram, mas independentemente de ser escola secundária ou não. 

Quanto aos transportes, o senhor presidente lembrou que não estavam a apoiar a 

escola, estavam a apoiar os alunos, as famílias, o que era um pouco diferente. 

Relativamente aos dois milhões de euros não seria lucro nenhum já que isso daria 

para pagar ao pessoal e poderia nem ser suficiente. Acrescentou que a 

Administração Central só pagava as pessoas que estavam previstas na portaria. Se 

o município tiver pessoas para além do número da portaria a Administração Central 

não pagava, era a câmara que tinha de suportar essas despesas. ---------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que a Escola Secundária não teria assim 

tantos funcionários que custassem dois milhões de euros. -------------------------------  

O senhor presidente relembrou que se pagava cerca de cem mil euros a cada 

agrupamento e explicou que a verba transferida do Ministério da Educação para a 
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câmara era para gastos com pessoal e obras. E não era suficiente. -------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz reforçou que para além disso seriam mais dois 

milhões de euros de acréscimo para o pessoal das escolas secundárias e que não 

eram assim tantos funcionários. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente acrescentou que se iria ser uma 

obrigatoriedade dali a pouco tempo, não percebia porque não se preparavam as 

coisas para o futuro tendo em conta que já se faz muita coisa. -----------------------  

A senhora vice-presidente interveio dizendo que, no que dizia respeito à ação 

social, a intenção não era de não querer assumir as responsabilidades. O executivo 

considerava é que deviam ser responsáveis, e tendo em conta a situação económica 

e de desemprego que se vivia naquele momento no país, consideravam que era 

demasiado prematuro estar a receber, em tão pouco tempo, responsabilidades 

como atendimentos, acompanhamentos, rendimentos de inserção social, e as 

próprias famílias até poderiam ser prejudicadas, porque não via como no terreno 

se iria agilizar tudo isto tão rapidamente, já que o município iria receber 

funcionários e subsídios que iriam também ser a cargo da câmara. Pelo que 

considerava um grande risco social e de sustentação das famílias. Era necessário 

tempo para preparar as equipas, para preparar os espaços onde esses 

atendimentos iriam ser feitos, e com que regras. Concluiu que considerava que, 

tendo em conta a situação em que se vivia naquele momento a nível de 

desemprego, esta transferência de competências deveria ter sido suspensa a nível 

nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que existia a “dead-line” de março de 

2022 e que depois receberiam todas as transferências em simultâneo o que seria 

muito mais para gerir. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente relembrou que, nessa altura, as competências que tinham 

recebido anteriormente já estarão consolidadas e a funcionar normalmente. ---------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; votaram contra os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 

e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------  

= TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E 

ENTIDADES INTERMUNICIPAIS (LEI N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E DO 

DECRETO-LEI N.º 21/2019, DE 30 DE JANEIRO), NA ÁREA DA EDUCAÇÃO  
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– ANO 2021 – PROPOSTA = 

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

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

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

 A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, veio estabelecer o quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e 

da autonomia do poder local; --------------------------------------------------------------  

 A citada Lei dispõe no seu artigo 4.º que a transferência das novas competências 

para as autarquias locais e entidades intermunicipais é efetuada em 2019, 

contemplando ainda a opção pelo exercício gradual das competências transferidas 

nos anos de 2019 e 2020; -----------------------------------------------------------------  

 A concretização das transferências de competências da administração central para 

a administração local, nas diversas áreas a descentralizar, é efetuada mediante a 

publicação de diplomas legais de âmbito setorial; ----------------------------------------  

 No domínio da Educação a transferência de competências foi concretizada pelo 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; ----------------------------------------------  

 Decorre da citada lei que as autarquias locais que não pretendam a transferência de 

competências no ano de 2019 e 2020, necessitam de prévia deliberação da 

Assembleia Municipal nesse sentido, comunicando posteriormente esse facto à 

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL); --------------------------------------------  

 Consequentemente, a Assembleia Municipal de Albufeira deliberou sobre a não 

pretensão de aceder, nos anos 2019 e 2020, à transferência de competências no 

domínio da Educação (Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro), em sessões 

decorridas a 10/04/2019 e 26/06/2019, respetivamente; ------------------------------  

 Sucede que o Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, vem alterar o Decreto-Lei 

n.º 21/2019, prorrogando o prazo de transferência das competências para as 

autarquias locais e entidades intermunicipais no domínio da Educação, considerando 

essas competências transferidas até 31 de março de 2022; ----------------------------  

 De facto, nesta matéria, relativamente ao ano de 2021, determina o n.º 3 do artigo 

76.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação atual, que os 

municípios e entidades intermunicipais que ainda não tenham aceitado as 

competências previstas no mesmo diploma, e que não o pretendam fazer no ano de 

2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 2020; ------  
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 A circunstância acima referida não obsta ao cumprimento do n.º 4 do art.º 76.º do 

referido decreto-lei, de que as competências de planeamento e funcionamento dos 

conselhos municipais de educação, regulados, respetivamente, no capítulo II e no 

capítulo VI do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, produzam efeitos a partir 

do início do ano letivo 2019/2020, independentemente da deliberação 

anteriormente referida; -------------------------------------------------------------------  

 Não se considera estar o Município de Albufeira preparado para aceitar, no ano de 

2021, as competências preteridas nos anos de 2019 e 2021, por um lado por 

necessidade imperiosa de organizar recursos humanos e serviços para abarcar tais 

competências e, por outro lado, por algumas das mesmas não se traduzirem em 

domínios de necessidade premente; -------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere propor à Digníssima Assembleia Municipal, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, não 

exercer, no ano de 2021, as competências no domínio da educação (Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto).” ---  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; votaram contra os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 

e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------  

= LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS – FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL 

DE DIREITOS DE PASSAGEM – PROPOSTA = 

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

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

“A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro – Lei das Comunicações Eletrónicas – na sua 

redação em vigor, estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de 

comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços conexos e define as competências 

da autoridade reguladora nacional neste domínio, sendo que prevê o seu artigo 106.º a 

existência de taxas pelos direitos de passagem. --------------------------------------------  

Estipulam os n.ºs 2 e 3 do citado artigo legal a possibilidade do estabelecimento de uma 

taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), taxa essa que deve ser fixada 

anualmente por cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se 

destina a sua vigência, sendo determinada com base na aplicação de um percentual 

sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e 
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serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os 

clientes finais do correspondente município, não podendo ultrapassar os 0,25%, sendo 

responsável por este pagamento as empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo. ------------------------------  

Ocorre que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária do dia 27 de setembro de 

2019, sob proposta apresentada pela Câmara Municipal, deliberou fixar a TMDP em 0% 

para o ano 2020. ------------------------------------------------------------------------------  

No atual contexto decorrente da crise sanitária mundial existente, resultante da 

pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, crise 

esta que se reflete a nível económico e financeiro, não se colocando em causa a 

estabilidade orçamental alcançada, considera-se ser possível manter a taxa municipal 

de direitos de passagem em 0%. -------------------------------------------------------------  

Ressalva-se que, nos termos do estatuído na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º em 

conjugação com o artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta 

para a fixação da taxa municipal de direitos de passagem é submetida à aprovação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere propor à Digníssima Assembleia Municipal, 

relativamente ao ano de 2021, a fixação em 0%, da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem (TMDP), relativa à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público e 

privado municipal.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

= DERRAMA – TAXAS PARA 2021 RESPEITANTES A TODOS OS SUJEITOS 

PASSIVOS – PROPOSTA = 

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

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

“Prevê o artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, a possibilidade dos 

municípios poderem lançar uma derrama, de duração anual e vigorará até nova 

deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à 

proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de 
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natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento 

estável nesse território. ----------------------------------------------------------------------  

É notório que os esforços perpetrados para se realizar uma gestão municipal criteriosa, 

aliados ao estável contexto económico-financeiro, conduziram à obtenção de resultados 

positivos, nomeadamente o equilíbrio orçamental das contas públicas e uma boa 

autonomia financeira, permitindo atenuar o fardo fiscal das empresas. --------------------  

No atual contexto decorrente da crise sanitária mundial existente, resultante da 

pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, não se 

colocando em causa a estabilidade orçamental alcançada, considera-se ser possível 

manter a taxa de derrama nos 0% para os sujeitos passivos com um volume de negócios 

no ano anterior superior a € 150.000,00 e para os sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse os € 150.000,00, por forma a não impor um 

esforço acrescido em termos de impostos ao setor empresarial local, aliviando essas 

empresas da pesada carga fiscal vigente.  ---------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere propor o lançamento de Derrama em 2021, de acordo 

com o artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, bem como submeter tal 

proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro para que este órgão deliberativo 

autorize o seu lançamento, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, da 

referida Lei, fixando a taxa de 0% para todos os sujeitos passivos.” ----------------------  

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

= IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS PARA 2020 RESPEITANTES 

A PRÉDIOS URBANOS E A PRÉDIOS URBANOS AVALIADOS  

NOS TERMOS DO CIMI – PROPOSTA = 

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

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

“Estabelece a alínea c) do nº 1 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, na 

redação em vigor, que a taxa desse imposto, no que respeita a prédios urbanos, é de 

0,3% a 0,45%. ---------------------------------------------------------------------------------  

De facto, o artigo 112º do CIMI elenca as diretrizes tendentes à fixação da referida 

taxa, de acordo com a pretensão de cada município. ----------------------------------------  

Como tal, prevê o artigo 112º, nos 5 e 14, que a fixação anual das taxas cabe ao 

município, devendo as deliberações da Assembleia Municipal ser comunicadas à AT – 
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Autoridade Tributária e Aduaneira até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto 

municipal, sendo que caso tal comunicação não seja efetuada dentro do prazo indicado 

aplicar-se-ão as taxas mínimas. ---------------------------------------------------------------  

Determina ainda o nº 1 do artigo 112º-A, que os municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, poderão fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que 

respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do 

Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar. ------------------------------------  

É notório que os esforços perpetrados para se realizar uma gestão municipal criteriosa, 

aliados ao estável contexto económico-financeiro, conduziram à obtenção de resultados 

positivos, nomeadamente o equilíbrio orçamental das contas públicas e uma boa 

autonomia financeira, permitindo atenuar o fardo fiscal das famílias. ---------------------  

Perante a conjuntura vigente decorrente da crise sanitária mundial existente, 

resultante da pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2, face à estabilidade orçamental alcançada, e por uma questão de equidade e de 

amenização da carga fiscal dos munícipes, considera-se ser possível manter a taxa de 

IMI, respeitante aos prédios urbanos, no seu valor mínimo. --------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------------------  

a) Conforme o disposto na alínea c) do nº 1 e no nº 5 do artigo 112º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), propor à Assembleia Municipal a fixação, 

com referência ao ano de 2020, da taxa de 0,3% para os prédios urbanos; ------------  

b) Reduzir a mencionada taxa do imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a 

que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e 

que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, de 

acordo com o Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, nos termos do 

nº 1 do artigo 112º-A do CIMI.” -----------------------------------------------------------  

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

= REPARTIÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS 

MUNICÍPIOS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – PROPOSTA = 

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

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

“Determina a alínea f) do artº 14º e o nº 1 do artº 26º, da Lei nº 73/2013, de 3 de 
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setembro, na redação em vigor, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, onde se afere que os municípios têm direito, 

em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior. ----------------------------------------------------------------------  

A participação no IRS com incidência nos rendimentos de 2020 foi fixada em 0%, 

conforme deliberação da Assembleia Municipal de 27 de setembro de 2019, a qual se 

irá refletir no Orçamento do Município para o ano de 2021. --------------------------------  

A eventual deliberação que possa ser tomada em 2020, incidirá sobre os rendimentos 

dos contribuintes referentes ao ano de 2021, cuja cobrança para o Município se 

efetuará em 2022. ----------------------------------------------------------------------------  

É notório que os esforços perpetrados para se realizar uma gestão municipal criteriosa, 

aliados ao estável contexto económico-financeiro, conduziram à obtenção de resultados 

positivos, nomeadamente o equilíbrio orçamental das contas públicas e uma boa 

autonomia financeira, permitindo atenuar o fardo fiscal das famílias. ---------------------  

No atual contexto decorrente da crise sanitária mundial existente, resultante da 

pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, não se 

colocando em causa a estabilidade orçamental alcançada, considera-se ser possível 

manter a taxa de participação variável no IRS em 0%, por forma a não impor um 

esforço acrescido em termos de impostos à população, aliviando os munícipes da pesada 

carga fiscal vigente. ---------------------------------------------------------------------------  

Ressalva-se que, nos termos do estatuído na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º em 

conjugação com o artigo 25º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta 

para a fixação da taxa de participação variável no IRS é submetida à aprovação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a fixação de uma 

participação de 0% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal em Albufeira, 

calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no nº 1 do artigo 78º 

do Código do IRS, que incidirá sobre os rendimentos dos contribuintes referentes ao 

ano de 2021.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

= HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE IMÓVEL TIPO V3 - APROVAÇÃO DAS 

PEÇAS DO PROCESSO, FIXAÇÃO DO PREÇO BASE DE LICITAÇÃO E A 

NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS DO JÚRI – PROPOSTA = 
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O senhor vereador Ricardo Clemente declarou que os vereadores não permanentes 

iriam votar contra a proposta porque consideravam incompreensível que uma 

câmara municipal que compra um edifício por um milhão e setecentos mil euros na 

rua do MFA e prevê adquirir mais edifícios para albergar pessoas que vêm 

trabalhar para Albufeira e não têm condições para tal, pretenda agora vender 

uma casa por este valor base. Reconheceu não conhecer a habitação, mas 

considerava que a habitação devia ser recuperada para os médicos que não 

dispusessem de habitação, ou os polícias ou professores que vêm trabalhar para 

Albufeira ou, eventualmente para sem-abrigo, poderem habitá-la. --------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz quis saber se foi feito algum orçamento para a 

recuperação da casa, para que ficasse habitável. ----------------------------------------  

O senhor presidente disse que não e que a casa não estava em condições. -----------  

O senhor vereador Victor Ferraz continuou dizendo que seria importante saber se 

seria vantajoso para o município recuperá-la para ser utilizada para diversos fins. 

O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que provavelmente cem mil euros 

seria suficiente para recuperar a habitação. ---------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que não se comprava uma V3 em 

Albufeira por cem mil euros e que se se fizesse uma recuperação por sessenta ou 

setenta mil euros já seria uma grande intervenção. -------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que era uma casa que teria um gasto muito elevado 

na recuperação e a rentabilidade seria muito reduzida. ---------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente declarou que na questão social não se estava 

à espera de rentabilidade. Ajudava-se quem precisasse, por exemplo uma família 

numerosa que necessitasse de casa. -------------------------------------------------------  

O senhor presidente interveio dizendo que quando disse “rentabilidade” era 

precisamente nesse sentido, não era rentabilidade do ponto de vista financeiro, 

mas rentabilidade do ponto de vista social. Claro que não se tratava de 

rentabilidade financeira. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não deveria haver algum valor base 

para a recuperação já que o senhor presidente disse que seria um valor elevado. ---  

O senhor presidente esclareceu que considerava que seria um valor elevado face 

às condições do que viu no imóvel. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou que devia haver esse orçamento base 

para terem uma ideia e tomarem a melhor decisão. Se a recuperação fosse no 

valor de cento e cinquenta ou duzentos mil euros era uma coisa, se a recuperação 
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fosse no valor de cinquenta mil euros já compensaria. -----------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto afirmou que naquele momento, não via qual a 

utilização que se poderia dar ao imóvel. Explicou que a casa estava num meio 

residencial de algum nível qualitativo em Albufeira, está no Cerro Grande, num 

meio de moradias e num meio turístico e não se iria colocar lá sem-abrigo. Referiu 

que essa ideia já tinha existido tempos atrás e que ninguém tinha concordado. 

Pensava que para alojar médicos, não se aplicava porque no momento não estavam 

a alojar médicos e considerava que, com o valor que tem o imóvel daria para 

comprar dois imóveis para esses fins com o mesmo número de quartos. Alertou 

também para o facto de o imóvel estar muito degradado. Tinha estado ocupado 

com sem-abrigo e tinha-se pintado por fora de branco porque os vizinhos 

reclamavam. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sublinhou que a questão do orçamento para a 

recuperação era precisamente para terem uma ideia sobre se valeria a pena, pois 

se o investimento fosse demasiado grande não justificaria. -----------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto acrescentou que a vista era muito boa, tinha uma 

vista mar, via-se Vilamoura e Faro. Considerava que a venda era uma boa solução 

dado que a sua localização não se coadunava com outro tipo de utilização. Disse 

ainda que o imóvel já estava abandonado havia bastantes anos. ------------------------  

A senhora vice-presidente informou que aquela casa era a antiga casa do juiz. -----  

O senhor vereador Ricardo Clemente declarou que se tem comprado património e 

que agora estavam a alienar património. E tendo um imóvel que poderiam utilizar 

quando era necessário alojar médicos ou outro tipo de profissionais isso evitaria 

terem de encontrar para essas situações outro tipo de soluções quando fosse 

necessário. Disse estar a referir-se a colaborações através de protocolos feitos 

com o Centro de Saúde ou com a Guarda Nacional Republicana como já tinha 

acontecido várias vezes. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente afirmou que o imóvel depois de vendido e recuperado iria 

trazer IMI para a câmara municipal. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que, por uma questão de princípio, não 

podia estar a propor a venda de um imóvel para a seguir ir comprar outro. ----------  

A senhora vereadora Sara Serra reforçou que se a casa estiver disponível poderia 

utilizar-se para alojar professores porque não conseguem alojamento para o ano 

inteiro ou para polícias durante o verão. --------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que para aqueles casos havia outras alternativas. --------  
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A senhora vereadora Sara Serra continuou dizendo que essas alternativas seriam 

para comprar. Se o senhor presidente dissesse que recuperar a casa custava 

duzentos mil euros e propusesse vender por cem mil a questão seria diferente. A 

nível de especulação imobiliária um T3 naquela zona não valerá menos do que 

quatrocentos mil euros. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente considerou que o orçamento para a recuperação seria de 

perto de duzentos mil euros. ---------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse não compreender o critério porque 

compravam apartamentos por cem mil euros e agora estavam a vender um imóvel 

que poderia valer muito mais e sugeriu que fosse feito um orçamento para a 

recuperação do imóvel e depois a câmara municipal tomaria uma decisão face a 

esses valores. ---------------------------------------------------------------------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para 

elaboração de orçamento com obras de reparação e beneficiação que se mostrem 

necessárias. -----------------------------------------------------------------------------------     

= PROTOCOLOS – NUCLEGARVE – NÚCLEO DOS MOTORISTAS TERRAS DO 

ALGARVE – PROPOSTA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse não entender muito bem as razões 

deste protocolo. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o protocolo foi solicitado, trabalhado em conjunto, 

e aceite pela Nuclegarve, tendo por objetivo assegurar o futuro das instalações 

que estão a ser construídas. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este protocolo já não tinha sido 

apreciado pela câmara municipal. -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente. ------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a câmara municipal já tinha apreciado 

um protocolo que referia o conselho estruturante, até porque foi nessa altura que 

os vereadores não permanentes tomaram conhecimento que este órgão existia e 

que o senhor presidente fazia parte desse órgão. Afirmou depois que não se 

recorda se o ponto foi retirado nessa altura. --------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que o protocolo onde constava o 

Conselho Estruturante já tinha sido apreciado em reunião de câmara e perguntou 

depois qual era a função do conselho estruturante. --------------------------------------  

O senhor presidente disse que o município tem de ter algum peso nas decisões que 

vão ser tomadas no âmbito da gestão do equipamento, uma vez que o equipamento 
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é da câmara. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente leu alguns pontos do protocolo e disse que o 

município acaba assim por gerir o próprio espaço e a própria obra, embora nos 

considerandos seja dito que esta não é uma competência da autarquia. Perguntou 

depois se esta situação seria legal. --------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o documento foi feito por juristas e foi aceite pela 

Nuclegarve, pelo que não vislumbrava à partida qualquer problema no texto em 

apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse o Conselho Estruturante acabava por 

gerir o próprio espaço. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que era mais uma questão de aprovar o regulamento 

interno. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que era o regulamento, que era a 

mensalidade dos utentes, o orçamento, enfim, a gestão diária do espaço, o 

parecer vinculativo do Conselho Estruturante, ou seja, não era da competência do 

Município, mas este interferia. Esta lógica também podia ser aplicada à Santa 

Casa da Misericórdia de Albufeira, à Fundação António Silva Leal, ou até à 

A.H.S.A. onde houvesse um conselho estruturante em que a câmara tivesse uma 

intervenção direta em cada uma delas. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este assunto já tinha sido discutido na 

reunião de câmara de quatro de novembro de dois mil e dezanove. --------------------  

O senhor presidente disse que o ponto seria retirado para ver melhor esta 

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 

análise. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 – PROPOSTA = 

Pelo senhor presidente da câmara foi apresentado o documento respeitante às Grandes 

Opções do Plano dois mil e vinte e um, traço, dois mil e vinte e cinco, com financiamento 

definido no Plano Plurianual de Investimentos no valor de vinte e sete milhões, 

novecentos e seis mil, duzentos e noventa e oito euros e nas Atividades Mais 

Relevantes no valor de cinquenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, 

quatrocentos e oitenta euros, documento de que fica um exemplar arquivado na pasta 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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tinham preparado um conjunto de ações, de carácter social e económico, que 

pretendiam ver incluídas no orçamento. Explicou depois que estes edis se iriam 

abster na votação, uma vez que a questão socioeconómica requer uma ação maior 

por parte da câmara municipal. Referiu ainda que estes edis desejavam que pelo 

menos fosse considerada numa revisão orçamental, ou numa prestação de contas, 

um conjunto de propostas no valor de dez milhões de euros. ---------------------------  

O senhor presidente disse que o fundo emergência consta no orçamento. -------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente admitiu que sim, mas defendeu que os valores 

poderão ser outros e podem ser alterados. Referiu depois que os vereadores não 

permanentes agradecem a oportunidade dada para apresentar algumas soluções. 

Explicou seguidamente que estes edis propuseram a criação de um fundo de dez 

milhões de euros, não tendo obtido por parte do executivo permanente a resposta 

que pretendiam, razão pela qual apresentam agora um conjunto de medidas que 

podem ser incluídas na prestação de contas. Passou depois a explicitar as medidas 

propostas pelos vereadores não permanentes: --------------------------------------------  

“Criação de um programa de apoio social e económico a incluir no orçamento 

municipal 2020/2021.” -----------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra continuou a elencar as medidas propostas por 

estes edis: ------------------------------------------------------------------------------------  

“A gravidade da atual situação exige uma atenção extraordinariamente especial na 

procura de soluções para os problemas que diariamente se intensificam. O aumento 

de situações de exclusão social e pobreza no concelho exige ao executivo um 

estímulo, uma dinâmica e uma resposta robusta e abrangente no combate a este 

flagelo social provocado por esta pandemia. Os vereadores não permanentes, 

dados os considerandos mencionados, vêm recomendar um plano de intervenção 

abrangente com um conjunto de medidas a concretizar no orçamento de dois mil e 

vinte e um, que incorpora ainda as medidas já anteriormente apresentadas e 

propostas: -------------------------------------------------------------------------------------  

1 – Estágios profissionais para cem jovens nas mais diversas áreas profissionais, 

ação social, psicologia, engenharia, arquitetura, nutrição, enfermagem, animação 

sociocultural, economia, gestão, contabilidade, desporto, medicina dentária, 

direito, história, geografia, sociologia, entre outros. Esta medida pretende 

compensar as dificuldades sentidas pelos jovens e recém-formados, resultantes do 

efeito da pandemia nas instituições e empresas, em encontrar uma solução de 

estágio profissional. Utilizando o modelo dos estágios profissionais do IEFP, com 
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duração de nove meses, com montante mensal previsto na lei, até ao limite para 

este programa de um milhão de euros; ----------------------------------------------------  

2 – Contratação a termo certo, pelo período de nove meses de duzentos 

operacionais, com o objetivo de junto dos espaços públicos sensibilizarem as 

pessoas para terem um comportamento adequado e cumprirem as regras impostas 

pelo estado do uso de máscara e do distanciamento de segurança. A contratação 

de trabalhadores daria preferência àqueles cujo agregado familiar não tenha 

qualquer tipo de rendimentos, identificados pela ação social ou por outras 

entidades, dotação de um milhão e seiscentos mil euros; -------------------------------  

3 – Desenvolvimento, em parceria com a UALG, ou outras instituições do ensino 

superior, de um programa de bolsas destinado a promover a investigação e estudos 

de temas relacionados com a cidade/concelho, com dotação de duzentos mil euros 

e a possibilidade de encontrar parcerias que alarguem este montante. Entre os 

temas a estudar propomos a demografia e os desafios para Albufeira, o bem-

estar social em relação à habitação e serviços básicos, a mobilidade sustentável, a 

emergência climática e a cidade em si, o envelhecimento de qualidade na cidade, a 

relação da cidade com os seus visitantes, os novos modelos produtivos e espaços 

da cidade, a alimentação sustentável e a cidade e a tecnologia e melhoria de 

serviços públicos. Muitos desses desafios tornaram-se ainda mais prementes no 

contexto da pandemia, exigindo a busca de novas respostas, baseadas no 

conhecimento; ---------------------------------------------------------------------------------  

4 – Criação, em colaboração com a ARS e com os ACES respetivos, de uma 

intervenção na saúde oral, através de protocolo com clínicas aderentes, 

aumentando o acesso a esses cuidados por parte da população, com dotação 

orçamental de duzentos e cinquenta mil euros; -------------------------------------------  

5 – Desenvolvimento de um programa municipal de combate à toxicodependência, ao 

alcoolismo e à exclusão social, em articulação com o SICAD, as ONG e outras 

entidades, promovendo a aproximação dos dependentes e excluídos ao sistema de 

saúde e aos mecanismos de apoio social. Dotação orçamental de cem mil euros; -----  

6 – Desenvolvimento de um programa piloto de apoio aos cuidadores informais, 

englobando formação, bolsa para pagamento de serviços e criação de estrutura de 

apoio e enquadramento, com dotação orçamental de duzentos mil euros; --------------  

7 – Criação de restaurantes solidários a fim de prestarem um serviço de 

fornecimento de refeições aos mais carenciados e aos sem-abrigo, sem outros 

meios de obterem uma refeição decente e quente, em regime de takeaway. 
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Objetivo também de promover a restauração em maiores dificuldades, através da 

criação de vouchers de refeição, dotação de trezentos e cinquenta mil euros; ------  

8 – Aumento extraordinário de 10% de transferência orçamental destinada às 

juntas de freguesia, especificamente destinado a aumentar o apoio social no 

combate às situações de pobreza agravadas pela pandemia; ----------------------------  

9 – Manutenção, ao longo do ano de dois mil e vinte e um, das medidas de apoio 

às atividades económicas aplicadas em função da pandemia, designadamente as 

isenções de taxas municipais para as atividades comerciais, esplanadas, entre 

outras; ----------------------------------------------------------------------------------------  

10 – Dinamização, pelo município, de um programa especial de microcrédito 

destinado a apoiar as pequenas empresas da cidade neste período de retração da 

atividade económica em função da pandemia, valor a orçamentar cinco milhões de 

euros. Com o objetivo de garantir os postos de trabalho, deverá incluir vários 

modelos de apoio, parte ou a totalidade a fundo perdido dentro de um intervalo a 

definir. Este modelo de apoio deverá incluir o tecido empresarial concelhio que nas 

suas contas manifeste esta verdadeira necessidade e com o compromisso de 

garantir os postos de trabalho. Servirá para manter as estruturas empresariais e 

permitir que no futuro próximo possam operar devidamente. Deve ser acompanhado 

por uma comissão de avaliação; -------------------------------------------------------------  

11 – Criação de uma medida de apoio à economia local, com a criação vinte mil 

vouchers de vinte euros cada, que seriam adquiridos a cinco euros cada pela 

população, para gastar no comércio e restauração aderentes através do registo 

simples numa bolsa. Com valor líquido de trezentos mil euros; --------------------------  

12 – Abertura da terceira fase do fundo empresarial para empresários, que não 

foram contemplados na primeira e na segunda fases por existência de divergência 

na interpretação dos critérios. Dotação de duzentos e cinquenta mil euros.” --------  

O senhor vereador Ricardo Clemente reiterou que os vereadores não permanentes 

se iriam abster nas votações relativas ao orçamento, mas que deixavam estas 

recomendações. Explicou depois que algumas destas propostas foram copiadas de 

outros municípios, sendo que outras já tinham sido apresentadas por estes edis 

anteriormente. Defendeu seguidamente que estas medidas podem ser 

implementadas, especialmente tendo em conta o período que o concelho atravessa. 

Referiu ainda que caberá ao executivo permanente implementar as medidas, caso 

assim seja entendido. Afirmou seguidamente que a preparação destas medidas deu 

algum trabalho, desde logo porque todos os vereadores não permanentes têm 



26 de novembro de 2020  

outras ocupações profissionais. Considerou depois que as medidas apresentadas são 

uma boa ferramenta de trabalho e fez votos para que algumas delas sejam 

acolhidas em tempo útil na primeira revisão orçamental, ou na prestação de 

contas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que no fundo empresarial estão previstos 

quinhentos mil euros de orçamento definido e cem mil euros de verbas não 

definidas, o que na prática significa seiscentos mil euros. Defendeu depois que 

assim não passa a mensagem para os munícipes de que a câmara municipal está a 

apoiar de forma mais robusta quem está a sofrer. Referiu depois que vão ter de 

ser feitas opções políticas, o que poderá implicar abdicar de algumas coisas 

quando for feita a revisão orçamental. Afirmou seguidamente que em janeiro, 

quando for feita a imputação do saldo, ficarão claras as opções políticas que 

foram tomadas. Disse depois que os vereadores não permanentes estão a 

contribuir com algumas soluções quando apresentam as medidas que acabaram de 

expor. Referiu depois que o orçamento prevê uma verba de dois milhões e 

oitocentos e trinta e dois mil euros para recrutamento de pessoal, pelo que 

perguntou para que serviço virá este novo pessoal. Afirmou ainda que continua a 

situação dos outros trabalhos especializados estarem dispersos pelo orçamento, em 

várias rubricas e com vários valores. ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que na página oitenta e dois está um resumo dos postos 

que vão ser criados. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que também reparou que alguns 

arruamentos foram adiados, como é o caso da rua António Aleixo, avenida Sá 

Carneiro, baixa de Albufeira. ---------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que estes arruamentos foram adiados para que o 

orçamento possa ser cumprido. Explicou depois que antigamente havia o hábito de 

inflacionar a receita, o que felizmente não se faz em Albufeira desde que entrou 

para o executivo. Referiu ainda que a lei agora já não permite este tipo de 

procedimento, uma vez que o valor da receita é baseado nos anos anteriores, como 

é o caso do IMI, IMT, vendas de património, água, saneamento, coimas, multas, 

fundos europeus, empréstimos, etc. Afirmou seguidamente que agora a despesa 

tem que estar adequada à receita. Lembrou ainda que um orçamento é válido para 

anos económicos e não para mandatos. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que na prática qualquer orçamento que 

agora seja aprovado vai condicionar o próximo mandato, até porque estas obras 
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vão ter que ser realizados nos próximos anos. --------------------------------------------  

O senhor presidente concordou, mas salientou que os orçamentos são sempre 

feitos para anos económicos. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os relatórios mantêm os mesmos 

valores das várias receitas, ou seja, não consideram um corte na receita. -----------  

O senhor presidente disse que se trata de valores médios dos últimos dois anos. 

Explicou ainda que já existe a previsão de em dois mil e vinte e três se aplicar, ou 

não, a taxa turística. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que também tinha reparado numa previsão 

de cerca de nove milhões de euros com a aplicação desta taxa. -----------------------  

O senhor presidente disse que a AMAL decidiu que todos os municípios do Algarve 

deveriam aplicar a taxa turística, embora só dois ou três o façam, nomeadamente 

Vila Real de Santo António, Faro e Portimão.  -------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o senhor presidente tinha a 

intenção de avançar com esta taxa. -------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que nesta altura nada está previsto neste âmbito, 

podendo ser equacionada a sua cobrança apenas em dois mil e vinte e dois. ----------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou a que se refere a beneficiação e 

reparação de um edifício municipal em Mem Moniz, no valor de duzentos mil euros. 

O senhor presidente disse que se poderá tratar de algum arranjo a fazer nas 

casas que estão mais próximas da estrada, mas que teria de verificar melhor esta 

situação. Admitiu depois que se tratasse destes trabalhos, embora a designação 

devesse ter sido mais bem especificada. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que já se gastou mais de meio milhão de 

euros em estudos do túnel, embora pareça que esta obra nunca irá avançar. --------   

O senhor presidente lembrou que já explicou anteriormente que o túnel irá custar 

mais de vinte milhões de euros, pelo que seria desejável que houvesse 

financiamento europeu no quadro de vinte/trinta, sendo esta uma condição para a 

obra avançar. Afirmou depois que nada está garantido em termos financeiros para 

a execução desta empreitada. --------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se prevê gastar quarenta mil euros no 

JI de Ferreiras. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que este valor foi só para existir uma rubrica aberta. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este valor não vai resolver nada. --------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor presidente afirmou que 
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antigamente se sobrestimava a receita, mas lembrou que não se podem comparar 

os dias de hoje àqueles tempos, até porque o município agora tem receitas muito 

mais elevadas, bem como saldos orçamentais como nunca se verificaram no 

passado. Afirmou depois que ainda bem que este saldo existe nesta altura, uma 

vez que pode fazer face a muitas situações, embora tenha algum receio que ele 

possa representar uma oportunidade perdida, se não for usado como deve ser. Fez 

seguidamente votos para que os munícipes de Albufeira não tenham de sofrer 

novamente as mais altas taxas de IMI, ou as mais altas taxas de água e de 

resíduos, como aconteceu no tempo do PAEL. Referiu ainda que o ano que se 

aproxima não é um ano fácil em termos orçamentais, pelo que é preciso ter em 

conta os gastos e estabelecer prioridades, o que não tem acontecido na prática, 

como foi o recente exemplo da despesa com os aviões. Defendeu também que a 

economia não pode ser parada, mas tudo tem de ser feito com peso e medida, 

sempre com a preocupação dos apoios sociais e da comunidade em geral, seja ela 

empresarial, seja ela civil. Afirmou seguidamente que o valor estimado de receita 

não tem em conta a crise pandémica, embora a despesa acompanhe este valor 

estimado de receita. Disse depois que este lhe parece um orçamento eleitoralista, 

dado que contempla a realização de muitas obras, o que dá a entender que no 

próximo ano se vão realizar as obras que deviam ter sido feitas ao longo do 

mandato. Fez seguidamente votos para que todas estas obras se realizem, uma 

vez que existem inúmeros caminhos e estradas em muito mau estado. Referiu 

ainda que os vereadores não permanentes querem viabilizar este orçamento, uma 

vez que estão esperançados que muita coisa se concretize. Lembrou ainda que as 

propostas apresentadas pelos vereadores não permanentes são uma forma de 

chegar às pessoas que estão a passar maiores dificuldades. Referiu depois que 

espera que em meados do próximo ano as coisas voltem a normalizar em termos de 

pandemia. Defendeu ainda que este orçamento tem muito calculismo político, o que 

o assusta, uma vez que uma equipa executiva é eleita para todo o mandato. 

Lembrou seguidamente que o senhor presidente tem apresentado diferentes 

prioridades orçamentais com o passar do tempo, dado que inicialmente dizia ser a 

habitação, depois passou a ser a videovigilância, depois passou a ser as obras 

particulares, etc. Defendeu depois que agora a prioridade deve ser a questão 

social, pelo que se deve esquecer o que ficou para trás e dar prioridade às 

pessoas e à comunidade.---------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar as Grandes Opções do Plano dois mil e vinte e 
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um, traço, dois mil e vinte e cinco, e remeter o documento à Assembleia Municipal 

para apreciação no âmbito das respetivas competências [alínea a) do artigo 

vigésimo quinto do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e 

treze, de doze de setembro].  -------------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 

e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------  

= ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2021-2025 DO 

MUNICÍPIO, INCLUINDO MAPA DE PESSOAL E QUADRO PLURIANUAL DE 

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL – PROPOSTA = 

Pelo senhor presidente da câmara foi apresentado o documento respeitante ao 

Orçamento do Município para o ano dois mil e vinte e um, traço, dois mil e vinte e cinco, 

o qual importa, tanto em receitas como em despesas, na quantia total de oitenta e um 

milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e oito euros. -----------   

Este documento fazia-se acompanhar do Mapa de Pessoal e do Quadro Plurianual de 

Programação Orçamental, documentos dos quais fica um exemplar arquivado na pasta 

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

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta de orçamento e Plano Orçamental 

Plurianual dois mil e vinte e um, hífen, dois mil e vinte e cinco do município para o 

ano dois mil e vinte e um, Mapa de Pessoal e Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental e remetê-los à Assembleia Municipal para apreciação no âmbito das 

respetivas competências [alínea a) e o) do artigo vigésimo quinto do Anexo I da Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro]. -------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 

e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------  

= DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS RELATIVAS AO ANO DE 

2021 – PROPOSTA = 

Pelo senhor presidente da câmara foram apresentados os documentos respeitantes às 

demonstrações financeiras previsionais relativas ao ano de dois mil e vinte e um, 

documentos de que fica um exemplar arquivado na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.  -----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar as demonstrações financeiras previsionais 
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relativas ao ano de dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 

e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PROCEDIMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO – ABERTURA DO PROCEDIMENTO, APROVAÇÃO DAS PEÇAS E 

DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto foi apresentada uma informação, subscrita pela senhora 

chefe da Divisão Financeira, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em 

conclusão, refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto é necessário proceder à aquisição dos serviços em causa, e sugere-se 

que se mantenha a empresa Salgueiro & Associados, SROC, Lda. que procedeu à 

Auditoria e Certificação Legal de Contas dos últimos 3 anos (ano 2017, 2018 e 2019), 

através de ajuste direto para os anos de 2020 e 2021, uma vez que a mesma, já 

conhece a realidade contabilística adjacente ao funcionamento interno do Município de 

Albufeira, no valor de 12.900,00 € (acrescido de IVA), sendo o montante de 9.030,00 € 

(acrescido de IVA), correspondente ao pagamento a efetuar no ano de 2021 e o 

montante 3.870,00 € (acrescido de IVA), correspondente ao pagamento a efetuar no 

ano de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se à consideração superior: -----------------------------------------  

 Autorização para o início de procedimento com vista à contratação da “Prestação de 

Serviços de Certificação Legal de Contas do Município de Albufeira para os anos de 

2020 e 2021”, no valor de 12.900,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 

respetiva repartição de encargos; --------------------------------------------------------  

 Proceder à escolha de procedimento por Ajuste Direto, nos termos da subalínea ii) 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação 

atual; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Indicar, enquanto órgão executivo, competente para propor ao órgão deliberativo, 

nos termos do n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, a empresa 

Salgueiro & Associados, SROC, Lda., como empresa a convidar; -------------------------  

 Aprovar a minuta de Convite e Caderno de Encargos, em anexo à presente proposta; -  

 Designar desde já como gestor do contrato a Chefe da Divisão Financeira, Marisa 



  

 

 

 __________________________ 
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Camacho. -----------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se ainda que estes serviços deverão ser contemplados na rubrica das GOP 

2021/5033.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do caderno de encargos e do convite, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor e nos precisos termos da 

informação apresentada: --------------------------------------------------------------------  

a) determinar a abertura do procedimento; -----------------------------------------------  

b) manifestar concordância com o conteúdo das peças processuais apresentadas, 

solicitando-se, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

Digníssima Assembleia Municipal, nos termos previstos na alínea c) do número um, 

do artigo sexto, da Lei número oito, barra, dois mil e doze, de vinte e um de 

fevereiro, e no número um do artigo septuagésimo sétimo, da Lei número setenta 

e três, barra, dois mil e treze, de três de setembro; ----------------------------------  

c) proceder à designação do gestor do contrato nos termos sugeridos. ---------------  

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - ANA LÚCIA RIBEIRO MARTINS E SILVA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

a. O nº 1, do artº 92º, do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade; ---------------------------------------------------------------------  

b. De acordo com o disposto no nº 1, do artigo nº 93 da LTFP, a mobilidade prevista 

reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras 

ou categorias; ------------------------------------------------------------------------------  

c. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

d. Nos termos do preceituado no artigo nº 99-A da LTFP, na redação em vigor, a 
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mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se definitivamente, 

mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do órgão executivo, 

desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:--------------------------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. ------------------------------------------------------------------------  

e. No mapa de pessoal de 2020 encontra-se vago, na DDESC-DE um posto de trabalho 

na carreira de Técnico Superior;----------------------------------------------------------  

f. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

g. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pelo dirigente da 

DDESC-DE e de procedimento de mobilidade, o/a trabalhador/a Ana Lúcia Ribeiro 

Martins e Silva encontra-se designado na situação de mobilidade intercarreiras, 

desde 12/9/2019; --------------------------------------------------------------------------  

h. O período de desempenho de funções do/a trabalhador/a na carreira de Técnico 

Superior, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao período 

experimental estabelecido para a carreira de Técnico Superior; -----------------------  

i. As funções desempenhadas pelo/a trabalhador/a têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DDESC-DE; --------------------------------  

j. O/A trabalhador/a é titular do/a Curso de Estudos Superiores Especializados em 

Desenvolvimento Pessoal e Social, e manifestou o seu acordo com a consolidação da 

sua mobilidade na carreira de Técnico Superior; -----------------------------------------  

k. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 5, do artigo 

99º-A da LTFP; ----------------------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva do/a 

trabalhador/a Ana Lúcia Ribeiro Martins e Silva, no posto de trabalho vago na DDESC-

DE, na carreira de Técnico Superior, na Posição 2 Nível 15 da tabela remuneratória 

única, correspondente à remuneração de 1205,08 €, com efeitos a partir do dia 

seguinte ao da aprovação em reunião da Câmara Municipal.” --------------------------------  

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

 

 
C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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= CANDIDATURAS – GALARDÃO “MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO - 2020”  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em dezasseis de novembro corrente, do 

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

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

O Programa Município Amigo do Desporto constitui uma rede de municípios 

portugueses, um grupo de partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação 

em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e 

no desenvolvimento desportivo, assim como dos resultados obtidos pelos municípios 

portugueses.   ---------------------------------------------------------------------------------  

Através da atribuição desde Galardão “Município Amigo do Desporto”, é feito um 

reconhecimento público de boas práticas desportivas nos municípios. ---------------------  

Este programa conta com um conjunto de entidades parceiras relacionadas com as 

áreas do desporto e saúde e conta ainda com o apoio institucional do Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto, estando integrado no Plano Nacional de Promoção 

da Atividade Física, através da Direção Geral da Saúde. -----------------------------------  

O programa assenta em três pilares: --------------------------------------------------------   

 A partilha de Boas Práticas. ---------------------------------------------------------------  

 A formação.  -------------------------------------------------------------------------------  

 Os reconhecimentos.  ----------------------------------------------------------------------  

Assim, os municípios ao aderirem a este sistema, usufruirão, ao longo do ano, de vários 

benefícios e atividades, identificadas no documento em anexo. ----------------------------  

Um Município Amigo do Desporto estabelece e implementa abordagens com o intuito de 

aumentar o desempenho organizacional das estruturas de planeamento e 

operacionalização desportiva, investindo de forma adequada na área da atividade física 

e do desporto, com vista à obtenção de excelentes resultados ao nível do 

desenvolvimento desportivo e de elevados níveis de prática física regular.  ---------------  

O Município de Albufeira foi galardoado nos anos de 2018 e 2019 com o estatuto 

“Município Amigo do Desporto”, pelo que se pretende renovar o estatuto para o 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o Regulamento do Programa, a candidatura à adesão ao Programa terá 

um custo de 1.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e deverá ocorrer, no limite, 

até ao dia 16 de novembro de 2020, não sendo possível reunir extraordinariamente a 

Câmara de forma a deliberar em tempo útil a formalização da candidatura, estando 



26 de novembro de 2020  

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 Programa para a renovação do Galardão “Município 

Amigo do Desporto” para o ano 2020. ----------------------------------------------------  

 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 – PROCESSO N.º 037/CEI/20 ID E DO PROCESSO N.º 

038/CEI/20 ID DO IEFP – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL - “CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO (CEI)” – 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, apresento a previsão dos valores para a prorrogação dos processos 

iniciados a 16-09-2020 que contemplam a continuação do processo de contratação de 

30 colaboradores com término previsto a 30 de junho de 2021 para dar suporte aos 

Estabelecimentos de Ensino do Concelho, durante o período de 6 meses, referindo que 

desses 30 colaboradores, apenas se prevê um encargo de 20% na bolsa, o subsídio de 

transporte, o subsídio de alimentação e o seguro ao abrigo do procedimento existente. --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, autorizar a prorrogação dos processos até trinta de junho de dois mil e 

vinte e um, solicitando-se, para evolução do processo, a necessária autorização 

Encargos MEDIDA CEI Valor 

Bolsas 

30 Colaboradores x 20% do IAS 

30 x 87,76 € = 2632,8 € (valor mensal) 

2896,08 € X 6 meses = 15796,8 € 

15796,8 € 

Seguros  54,12 € (valor de prémio único) x 30 = 1623,6 € 1623,6 € 

Sub. Transporte 
0,11 € x 20 km (valor médio diário) x 124  dias úteis  

30 x 272,80 € = 8184 € 
8184 € 

Sub. Alimentação 
4,77 € x 124 dias úteis 

30 x 591,48 € = 17744,4 € 
17744,4€ 

TOTAL FINAL A CARGO DO MUNICÍPIO 43.348,80 € 

 



  

 

 

 __________________________ 
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por parte da Digníssima Assembleia Municipal, nos termos previstos na alínea c) do 

número um, do artigo sexto, da Lei número oito, barra, dois mil e doze, de vinte 

e um de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente com 

fundamento no facto de um familiar ser beneficiário, e invocando o previsto na 

alínea b) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 

da sala.----------------------------------------------------------------------------------------  

= HABITAÇÃO SOCIAL - ISENÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS EM 

REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. A atual situação socioeconómica é de grande fragilidade e incerteza; ------------------  

2. As consequências sociais desta situação são imprevisíveis, nomeadamente no que se 

refere ao emprego; ------------------------------------------------------------------------  

3. As populações mais carenciadas apresentam um maior grau de vulnerabilidade face à 

atual situação económica; -----------------------------------------------------------------  

4. As frações do município são ocupadas principalmente por famílias que se enquadram 

neste quadro de vulnerabilidade;----------------------------------------------------------  

5. É competência indelegável da Câmara Municipal participar na prestação de serviços 

a estratos sociais desfavorecidos, de acordo com a alínea c) do n.º 4 do art.º 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro;  ------------------------------------------------------------------------------------  

6. A alínea a) do ponto 1 do artigo 23.º da Lei n.º 32/2016 do Regime de Arrendamento 

Apoiado, prevê a revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de 

alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar. ---------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal delibere que: ---------------------------------  

a) Até ao final do ano de 2020 não se proceda à atualização das Rendas em Regime de 

Arrendamento Apoiado; -----------------------------------------------------------------------  

b) Fique salvaguardada a possibilidade prevista na alínea a), ponto 1, artigo 23.º da Lei 

n.º 32/2016 do Regime de Arrendamento Apoiado, de revisão do valor da renda a 

pedido do arrendatário, sempre que se verificar alteração na composição ou nos 

rendimentos do agregado familiar, que se traduza numa situação mais vantajosa para o 

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

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ANA MARIA DA SILVA 

COSTA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 168/2020 com efeito a partir do início de novembro 

de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de novembro e dezembro 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 – JORGE MANUEL LOPES 

FONA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 240,00€ (duzentos e 

quarenta euros), à Candidatura N.º 91/2020 com efeito desde o início de outubro de 

2020; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.” ------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ANA MARIA REIS FERRO  

– 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 
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referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 176/2020 com efeito a partir do início de outubro 

de 2020; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.” ------  

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 – JOAQUIM MANUEL FEIJÓ 

– 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 300,00€ (trezentos euros), à 

Candidatura N.º 169/2020 com efeito a partir do início de outubro de 2020; ---------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.” ------  

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 – MANUEL GOMES 

MERCEANO – 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 300,00€ (trezentos euros), à 

Candidatura N.º 175/2020 com efeito a partir do início de outubro de 2020; ---------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. -------  

c) Que o agregado familiar deverá apresentar os correspondentes recibos da renda no 

prazo máximo de 30 dias após o pagamento do subsídio.” -------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---  

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
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reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – INÊS FILIPA AMADO 

BAILOTE – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 181/2020 com efeito a partir do início de novembro 

de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2020.” ----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= CONCURSO ESCOLAR DE ILUSTRAÇÃO DE PROVÉRBIOS “A ORALIDADE – 

UMA PEDRINHA NO GEOPARQUE ALGARVENSIS” – PROPOSTA = 

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

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

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

- O Município de Albufeira pode promover atividades e programas cujos objetivos 

sejam convergentes com as suas atribuições, designadamente, as previstas nas alíneas 

d), e), e m) do n.º 2, do Art.º 23.º do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua versão atualizada;----------------  

- Os Municípios de Loulé, Silves e Albufeira, a Universidade do Algarve, e o Centro de 

Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve celebraram um 

protocolo de cooperação a 02 de dezembro de 2019, que prevê o desenvolvimento de 

uma cooperação ativa entre ambas as instituições, para a apresentação de uma 

candidatura conjunta do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira à 

rede Mundial de Geoparques UNESCO; ------------------------------------------------------  

- Que para a concretização da candidatura do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-

Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO, é necessário um forte envolvimento 

da comunidade educativa e escolar no projeto Geoparque, através da organização de 

atividades educativas que permitam transmitir à comunidade os valores e o conceito de 

um Geoparque UNESCO; ----------------------------------------------------------------------  

- Que para conseguir o envolvimento da comunidade escolar no projeto, as equipas 
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técnicas do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira têm desenvolvido 

diversas ações com o objetivo de promover anualmente um Programa Educativo dirigido 

à comunidade Escolar, tendo em 2019 lançado pela primeira vez o mesmo, (ano letivo 

2019/20), e agora está a fechar o Programa Educativo para o ano letivo 2020/21, onde 

se insere uma proposta de atividade a realizar em parceria com a Associação de 

Pesquisa e Estudos da Oralidade, em estreita colaboração com os agrupamentos de 

escolas dos três concelhos, com a pretensão de realizar um concurso para ilustração de 

provérbios, trabalhando assim o património imaterial com um sentido educativo, e 

valorativo da oralidade; -----------------------------------------------------------------------  

Assim, venho propor que a Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a minuta 

das normas para o Concurso de Ilustração de Provérbios - “A Oralidade – Uma Pedrinha 

no Geoparque Algarvensis.” -------------------------------------------------------------------  

A proposta fazia-se acompanhar da minuta das Normas nela referida, documento do 

qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------  

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

 

= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CONCESSÃO 

DA REDE DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (REDE GIRO) – 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO, 

NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI E DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

O senhor vereador Ricardo Clemente quis saber em que montante é que havia sido 

o aumento de um concurso para o outro. --------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que houve um aumento e que tinha havido também 

um acrescento de condições. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se tinha sido de cinco milhões de 

euros e chamou a atenção para o facto de se tratar de um concurso com 

setecentas e oitenta e quatro páginas, a dez anos, no valor de vinte e oito 

milhões, seiscentos e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro euros. ----------------  

O senhor presidente afirmou que o concurso já tinha sido discutido em reunião de 

câmara e que tinha ficado deserto. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente continuou dizendo que por ter ficado deserto 

estavam a analisá-lo novamente e havia alterações que requeriam uma análise e um 

estudo mais aprofundado pelo que sugeriu que o assunto fosse retirado da ordem 

de trabalhos para que os vereadores não permanentes pudessem fazer uma análise 

D – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 



26 de novembro de 2020  

mais profunda ao assunto e que fosse agendado para a reunião seguinte. -------------  

O senhor presidente perguntou quanto tempo é que aquela análise iria demorar 

uma vez que o assunto terá de ser remetido à apreciação da Assembleia Municipal 

e se tal não acontecesse para a reunião da Assembleia agendada para dia dez de 

dezembro próximo, iria atrasar muito o procedimento. ----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que podia haver interesse, por parte da 

empresa que naquele momento fazia a gestão dos transportes, que o concurso 

ficasse deserto para que o valor do concurso fosse aumentado. Estavam a abrir 

novamente o concurso, tendo o valor sido aumentado e com alterações ao que 

estava previsto e era necessário ter cuidado e estudar bem o assunto. ---------------  

O senhor presidente disse que o IMT já tinha dado o parecer favorável e daí a 

demora na apresentação do assunto. Sublinhou que ao retirarem o assunto era 

necessário saber com certeza quando é que o assunto poderia ser deliberado para 

que não fosse novamente retirado. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente declarou que os vereadores não permanentes 

precisavam de uma explicação mais profunda e clara por parte dos serviços 

técnicos da câmara municipal para que ficassem mais inteirados de todas as 

alterações. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente chamou a atenção para os dias da realização das reuniões de 

câmara e da Assembleia Municipal e sugeriu que as senhoras engenheiras Fátima 

Rodrigues e Suzana Gomes esclarecessem melhor os senhores vereadores não 

permanentes.----------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores não permanentes concordaram e sugeriram a marcação de 

uma reunião com os serviços no dia seguinte, tendo o senhor presidente marcado a 

reunião para as catorze horas do dia seguinte no Páteo, e concluído que o assunto 

ficaria agendado, em aditamento, para a reunião de câmara seguinte, a realizar 

no dia 2 de dezembro. -----------------------------------------------------------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 

análise. ----------------------------------------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DA MARCA 

CATERPILLAR, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO, ATÉ 

AO LIMITE DE 9.840,00€ MAIS IVA - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO 

CONTRATO – INFORMAÇÃO = 



  

 

 

 __________________________ 
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Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----  

- A primeira, com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 

Frotas, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------  

“Tendo em conta a necessidade de, durante o período de aproximadamente dois anos, 

proceder a reparações nas máquinas da marca Caterpillar, existentes na frota do 

Município considera-se justificável, a contratação de uma firma que permita efetuar as 

reparações necessárias.  ----------------------------------------------------------------------  

De acordo com o nº 1 do artº 36º em articulação com artº 38º do Código dos Contratos 

Públicos, na sua redação atual, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B/2017 de 

31 de agosto, a decisão de contratar e da escolha do procedimento, cabe ao órgão com 

competência para autorizar a despesa. Desta forma, propõe-se a abertura do 

procedimento referido em assunto, nos termos do disposto no ponto ii) da alínea e) do 

nº 1 do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual.  ---------------  

Consideram estes Serviços, que a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a 

uma entidade determinada, não existindo substituto razoável, pelos seguintes motivos 

técnicos:  --------------------------------------------------------------------------------------  

 Nas oficinas municipais são efetuadas pequenas e médias reparações e manutenções 

programadas, como por exemplo revisões das máquinas, sendo necessário adquirir peças 

e acessórios. Da experiência havida em anos anteriores, verificou-se a existência de um 

conjunto de peças específicas que apenas são fornecidas pelos concessionários oficiais 

da marca;  -------------------------------------------------------------------------------------  

 Algumas peças adquiridas com a designação “marca branca”, apresentaram vida útil 

bastante inferior à expectável;  --------------------------------------------------------------  

 Os concessionários têm equipamentos e conhecimentos aprofundados e atualizados 

sobre os componentes específicos e sobre os sistemas da marca, para diagnóstico 

desmontagem e reparação, possibilitando efetuar intervenções para os quais esses 

conhecimentos e equipamentos sejam necessários;  -----------------------------------------  

De modo a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-se 

que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado da marca 

Caterpillar a nível nacional:  ------------------------------------------------------------------  

- Barloworld STET, S.A.  ---------------------------------------------------------------------  

Considera-se que o concessionário oficial da marca:  ----------------------------------------  

 Dispõe dos meios adequados para identificar e encomendar atempadamente e com 

celeridade as peças necessárias para as reparações em curso;  ----------------------------  

 Quando necessário, é fornecida informação e apoio técnico, essenciais para eventuais 
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reparações complexas em curso;  -------------------------------------------------------------  

 Os materiais fornecidos cumprem as especificações técnicas e de segurança exigidas; 

 Possui capacidade para efetuar todo o tipo de reparações em condições técnicas 

satisfatórias e em condições de segurança;  -------------------------------------------------  

 Possui equipamentos específicos e próprios da marca para efetuar diagnósticos e 

outro tipo de verificações;  -------------------------------------------------------------------  

 Dispõe de mão-de-obra especializada, assim como apoio técnico por parte do 

respetivo fabricante, para efetuar as intervenções com precisão e celeridade.  ----------  

Tendo em conta a necessidade premente de fazer face à despesa de reparação de uma 

máquina da marca Caterpillar que se encontra avariada, pretende-se que o presente 

fornecimento contínuo produza efeitos imediatamente a seguir à assinatura do 

contrato. Este novo procedimento deverá manter-se em vigor até ao momento em que 

for atingido o limite de 9.840,00€ + IVA, ou até ao prazo limite de dois anos, consoante 

o que ocorrer primeiro.  -----------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto no artº 290º - A, do Código dos Contratos Públicos, com a sua 

atual redação, indica-se o técnico destes serviços, Rui Pedro da Costa Azevedo, na 

qualidade de gestor do presente contrato;  --------------------------------------------------  

Prevê-se a seguinte distribuição da verba:  --------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Junta-se para aprovação o Convite e o Caderno de Encargos, a enviar à entidade 

referida.” --------------------------------------------------------------------------------------  

- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, do teor seguinte: ------   

“Informação de Cabimento do Corrente Ano e para Anos Seguintes -----------------------   

A despesa relativa ao procedimento abaixo indicado encontra-se prevista com dotação 

definida nos Documentos Previsionais para 2021-2025, que se encontram agendados 

para a próxima reunião de câmara, a realizar dia 26/11/2020, pelo que a realização do 

respetivo cabimento em anos seguintes fica condicionada à aprovação da 

Excelentíssima Assembleia Municipal dos referidos documentos.  -------------------------  

Atendendo a que a despesa só vai produzir efeitos no ano de 2021, no que diz respeito 

à Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA) na sua redação em vigor, os fundos 

disponíveis no presente mês são positivos, no entanto, os mesmos serão aferidos 

 2021 2022 Total 

Fornecimento de peças para máquinas 

(Código CPV 42950000) 
3.099,60 c/ IVA 3.099,60 € c/ IVA 6.199,20€ c/ IVA 

Serviços de assistência técnica a 

máquinas municipais 

(Código CPV 50530000) 

2.952,00€ c/ IVA 2.952,00€ c/ IVA 5.904,00€ c/ IVA 

 



  

 

 

 __________________________ 
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aquando da realização do cabimento/compromisso da despesa no ano 2021.” --------------  

 

 

 

 

 

 

 

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 das informações e nos 

termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do 

procedimento, proceder à designação do gestor do contrato nos precisos termos 

sugeridos na primeira informação, solicitando para evolução do processo, a 

necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos 

previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei número oito, barra, 

dois mil e doze (LCPA), de vinte e um de fevereiro, para a assunção do 

compromisso plurianual. ----------------------------------------------------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação dos documentos previsionais 

para 2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DAS MARCAS 

AUDI, SKODA E VOLKSWAGEN, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E 

MANUTENÇÃO, ATÉ AO LIMITE DE 33.000,00€ MAIS IVA - APROVAÇÃO DAS 

PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E DESIGNAÇÃO DO GESTOR 

DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações:  ----  

- A primeira, com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 

Frotas, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------  

“Visando a abertura do procedimento referido em assunto, foram elaboradas as peças 

do processo constituídas pelo Convite e pelo Caderno de Encargos, as quais se 

submetem à apreciação superior.  ------------------------------------------------------------  

Tendo em conta a necessidade de, durante o período de aproximadamente três anos, 

proceder a reparações nas viaturas da marca Audi, Skoda e Volkswagen, existentes na 

Despesa - Anos Montante previsível da despesa 

    Valores com IVA incluído 

Código / Designação do projeto 

Nome do Procedimento 

Ano 2021 

Ano 2022 

Ano 2023 

Anos seguintes 

Total 

3 812,51 € Fornecimento de peças e acessórios 

para viaturas da marca Caterpillar, 

incluindo serviços de reparação e 

manutenção, até ao limite de 

9.840,00€ + IVA 

3 812,51 € 

 

 

7 625,02 € 
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frota do Município considera-se justificável, a contratação de uma firma que permita 

efetuar as reparações necessárias.  ---------------------------------------------------------  

Pretende-se que o fornecimento contínuo incluindo prestação de serviços, produza 

efeitos imediatamente após a assinatura do contrato, mantendo-se em vigor até ao 

momento em que for atingido o limite de 33.000,00€ acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, ou até ao prazo limite de três anos, consoante o que ocorrer primeiro. Prevê-se a 

seguinte distribuição da verba (valores mais IVA): -----------------------------------------  

 

 

 

 

 

De acordo com o nº 1 do artº 36º em articulação com artº 38º do Código dos Contratos 

Públicos, na sua redação atual, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B de 31 de 

agosto, a decisão de contratar e da escolha do procedimento, cabe ao órgão com 

competência para autorizar a despesa.  ------------------------------------------------------  

Tendo em conta o valor acumulado de procedimentos deste tipo sugere-se que a 

despesa seja autorizada pela Câmara Municipal. No entanto, tendo em conta o caráter 

plurianual da despesa, esta deverá ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal. -  

Tendo em conta o valor limite do fornecimento em causa, propõe-se a abertura do 

procedimento por ajuste direto, nos termos do disposto na alínea ii) da alínea e) do nº 1 

do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual.  --------------------  

Nos termos do disposto no nº 2 do artigo 112º e nº 1 do artigo 113º, deste diploma 

legal, tendo em conta a sugestão de adoção do procedimento por ajuste direto, deverá 

ser consultada uma entidade, cabendo ao órgão competente para a decisão de 

contratar a escolha desta entidade:  ---------------------------------------------------------  

De forma a assegurar o fornecimento e a prestação de serviços mencionados, propõe-

se que seja consultado o concessionário/representante oficial autorizado na região do 

Algarve abaixo indicado:  ---------------------------------------------------------------------  

FORPORTIL (NIF 501 274 936) -------------------------------------------------------------   

Nos termos do disposto no artº 290º-A, do Código dos Contratos Públicos, com a sua 

atual redação, indica-se o técnico destes serviços, Rui Pedro da Costa Azevedo, na 

qualidade de gestor do presente contrato. Junta-se para aprovação o Convite e o 

Caderno de Encargos, a enviar à entidade referida.” ----------------------------------------  

- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, do teor seguinte: ------  

 Rubrica 2021 2022 2023 

Peças para 

viaturas 
02/020112 6.000,00€ + IVA 6.000,00€ + IVA 6.000,00€ + IVA 

Serviços de 

reparação 
02/020203 5.000,00€ + IVA 5.000,00€ + IVA 5.000,00€ + IVA 

 



  

 

 

 __________________________ 
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“Informação de Cabimento do Corrente Ano e para Anos Seguintes -----------------------  

A despesa relativa ao procedimento abaixo indicado encontra-se prevista com dotação 

definida nos Documentos Previsionais para 2021-2025, que se encontram agendados 

para a próxima reunião de câmara, a realizar dia 26/11/2020, pelo que a realização do 

respetivo cabimento em anos seguintes fica condicionada à aprovação da 

Excelentíssima Assembleia Municipal dos referidos documentos.  -------------------------  

Atendendo a que a despesa só vai produzir efeitos no ano de 2021, no que diz respeito 

à Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA) na sua redação em vigor, os fundos 

disponíveis no presente mês são positivos, no entanto, os mesmos serão aferidos 

aquando da realização do cabimento/compromisso da despesa no ano 2021.” --------------  

 

 

 

 

 

 

 

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 das informações e nos 

termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do 

procedimento, proceder à designação do gestor do contrato nos precisos termos 

sugeridos na primeira informação, solicitando para evolução do processo, a 

necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos 

previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei número oito, barra, 

dois mil e doze (LCPA), de vinte e um de fevereiro, para a assunção do 

compromisso plurianual. ----------------------------------------------------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação dos documentos previsionais 

para 2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS, LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS AUXILIARES,  

NO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA (JANEIRO E FEVEREIRO) 

 – INFORMAÇÃO = 

Despesa - Anos Montante previsível da despesa 

Valores com IVA incluído 

Código / Designação do projeto 

Nome do Procedimento 

Ano 2021 

Ano 2022 

Ano 2023 

Anos seguintes 

Total 

6 150,00 € Fornecimento de peças e acessórios 

para viaturas das marcas Audi, 

Skoda e Volkswagen, incluindo 

serviços de reparação e manutenção, 

até ao limite de 33.000,00€ + IVA 

6 150,00 € 

 

 

12 300,00 € 
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Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----   

- A primeira, com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes, do seguinte 

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

“Tendo em consideração: ----------------------------------------------------------------------  

• Que o contrato de prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos urbanos, 

limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira, atualmente em curso, 

termina a 31 de dezembro de 2020;  ---------------------------------------------------------  

• A necessidade imperiosa e inadiável de assegurar a recolha de resíduos e limpeza 

urbana na área do concelho de Albufeira, a partir dessa data;  ----------------------------  

• Que o procedimento concursal já desencadeado pelo Município, intitulado “Concurso 

Público com publicação no JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte de 

resíduos urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira”, se encontra em fase de 

apreciação judicial no âmbito de processo contencioso pré-contratual, que corre 

termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com efeitos suspensivos; -----------  

• Que, tratando-se de serviços públicos essenciais, de primeira necessidade, torna-se 

imprescindível assegurar a recolha de resíduos e limpeza urbana no município;  -----------  

• Que se propõe a escolha da entidade a convidar LUSÁGUA – Serviços Ambientais 

S.A., uma vez que foi esta a empresa classificada em primeiro lugar no procedimento 

concursal, tendo a mesma vindo a assegurar a prestação dos serviços essenciais de 

recolha, transporte de resíduos urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira 

até ao momento, atenta a impossibilidade dos mesmos serviços serem prestados 

diretamente por pessoal do município; -------------------------------------------------------  

• Neste contexto e para os efeitos do disposto no artigo 27.º-A do CCP não é 

defensável a adoção de procedimento de consulta prévia, por ser incompatível com o 

fundamento invocado para a adoção do procedimento de ajuste direto, designadamente 

pelo prazo transitório de execução dos serviços e da necessidade de disponibilização e 

movimentação de recursos complexos e imprescindíveis à execução, não se logrando 

garantir a continuidade do serviços com a adoção de procedimento por consulta prévia. 

Desta forma e por que se trata do estritamente necessário e por motivos de urgência 

imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis e inimputáveis à entidade 

adjudicante, é legalmente admissível a adoção do procedimento de ajuste direto, nos 

termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º do CCP.  ---------------------------  

• Que sendo o prazo para a apresentação da proposta de 2 (dois) dias, a mesma será 

avaliada pelo preço apresentado;  ------------------------------------------------------------  

• Não se justifica a adjudicação por lotes, atendendo aos fundamentos constantes nas 



  

 

 

 __________________________ 
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alíneas a) e b), do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, concretamente porque as prestações a 

abranger pelo objeto do contrato a celebrar são técnica e funcionalmente incindíveis, 

bem como porque por motivos de urgência e por imperativos técnicos ou funcionais, a 

gestão de um único contrato se revela mais eficiente para a entidade adjudicante; ------  

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

• A prestação vigorará por 2 meses, com início a 1 de janeiro de 2021 e final a 28 de 

fevereiro de 2021, em função do período de tempo imprevisível, mas expectável para o 

início da execução do contrato resultante do “Concurso Público com publicação no 

JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos urbanos e limpeza 

urbana, no Município de Albufeira”; ----------------------------------------------------------   

• O valor total considerado superiormente para a aquisição dos serviços foi definido em 

811.500,00 € acrescido do IVA à taxa legal em vigor;  --------------------------------------  

• Este preço base teve em conta os custos médios unitários dos preços praticados na 

prestação de idênticos serviços até agora prestados com subtração dos serviços de 

deservagem, todos atualizados pelo índice de preços do consumidor, o elevado custo de 

manutenção das viaturas (que carecem atualmente de reparações bastante 

significativas ao nível de motorização e carroçaria) e, também, em função do 

incremento da quantidade de resíduos verificada, bem como o período previsível e 

transitório da prestação de serviços que culminará no momento em que se inicie a 

prestação dos serviços no âmbito do concurso público internacional.  ----------------------  

• A opção de fixação do prazo do contrato celebrado ao abrigo de ajuste direto, 

prendesse com a iminente prolação de uma sentença, que se aguarda a qualquer 

instante. Considerou-se, assim, que este contrato deveria corresponder à mínima 

duração possível, possibilitando, dessa forma, que aquando da prolação de sentença, 

fosse possível a execução do contrato objeto do Concurso Publico Internacional, no 

mais curto espaço de tempo. Aliás, cumpre referir que aquele prazo foi determinado 

em cumprimento do disposto na al. c) do n.º 1, do art.º 24.º do Código dos Contratos 

Públicos, segundo o qual o ajuste direto deve ser adotado apenas na medida do 

estritamente necessário. Ainda quanto à eventual utilização do procedimento de 

consulta prévia, devemos informar que os prazos e tramitação legais aplicáveis não 

permitiriam garantir a continuidade dos serviços, conforme determina a lei, e o exige a 

natureza das prestações em causa, e que, dizem respeito à higiene e à salubridade das 

vias públicas. Efetivamente, em matéria de saneamento básico e ambiente está a cargo 

do Município a satisfação imediata do interesse das populações, o que, nos termos do 

Decreto Lei 194/2009, de 20 de agosto, deverá ser levado a cabo de forma 
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ininterrupta.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se à consideração superior:  ----------------------------------------  

1. Autorizar o início de procedimento para a contratação da “Prestação de Serviços de 

Recolha, Transporte de Resíduos Urbanos, Limpeza Urbana e Serviços Auxiliares, no 

Município de Albufeira”, com um preço base de 811.500,00 € acrescido do IVA à taxa 

legal em vigor;  --------------------------------------------------------------------------------  

2. Proceder à escolha de procedimento por Ajuste Direto, nos termos dos artigos 23.º, 

24.º; 62.º e 112.º a 115.º do Código do Contratos Públicos, na sua redação atual;  ---------  

3. Aprovar a minuta de Convite e Caderno de Encargos, em anexo à presente proposta;- 

4. Indicar como empresa a convidar a LUSÁGUA - Serviços Ambientais, S.A., enquanto 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º e 

atendendo ao disposto no artigo 27.º-A do CCP;  --------------------------------------------  

5. Designar desde já como gestor do contrato o Eng.º Filipe André, com as 

competências consignadas no artigo 290.º- A do CCP. ---------------------------------------   

Informa-se ainda que estes trabalhos deverão ser contemplados na rubrica com a 

classificação orçamental 02/02 02 02 atribuída à aquisição de bens e serviços de 

limpeza e higiene.  -----------------------------------------------------------------------------  

Tratando-se de serviços públicos essenciais de primeira necessidade para a população 

relacionados com a higiene pública, e dada a urgência da efetivação desta prestação de 

serviços no dia 1 de janeiro de 2021, solicita-se autorização para dispensa dos trâmites 

relacionados com n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 02/2020, de 31 de março (LOE 2020), 

em conformidade com os n.ºs 4 e 6 do artigo 68.º da referida lei, mediante a 

fundamentação que se relaciona com a demonstração da impossibilidade de satisfação 

das necessidades por via de recursos próprios do município. “ ------------------------------  

- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, do teor seguinte: ------  

“Informação de Cabimento do Corrente Ano e para Anos Seguintes -----------------------  

A despesa relativa ao procedimento abaixo indicado encontra-se prevista com dotação 

definida nos Documentos Previsionais para 2021-2025, que se encontram agendados 

para a próxima reunião de câmara, a realizar dia 26/11/2020, pelo que a realização do 

respetivo cabimento em anos seguintes fica condicionada à aprovação da 

Excelentíssima Assembleia Municipal dos referidos documentos.  -------------------------  

Atendendo a que a despesa só vai produzir efeitos no ano de 2021, no que diz respeito 

à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA) na sua redação em vigor, os fundos 

disponíveis no presente mês são positivos, ---------------------------------------------------  

 



  

 

 

 __________________________ 
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O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria dos presentes, tendo em conta o teor das informações 

e nos termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura 

do procedimento, proceder à designação do gestor do contrato nos precisos termos 

sugeridos na primeira informação, solicitando para evolução do processo, a 

necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos 

previstos nos números um e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número 

cento e noventa e sete, barra, noventa e nove, de oito de junho, conjugado com a 

alínea c) do número um do artigo sexto da Lei número oito, barra, dois mil e doze 

(LCPA), de vinte e um de fevereiro, para a assunção do compromisso plurianual. ----   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação dos documentos previsionais 

para 2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se o senhor vereador Victor Ferraz e a senhora vereadora 

Sara Serra. -----------------------------------------------------------------------------------   

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 

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

= NORMAS DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO COBERTO DE OLHOS DE ÁGUA – ALTERAÇÃO  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em dezoito de novembro corrente, do 

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

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

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

Despesa - Anos Montante previsível da despesa 

Valores com IVA incluído 

Código / Designação do projeto 

Nome do Procedimento 

Ano 2021 860 190,00 € Prestação de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, 

limpeza urbana e serviços 

auxiliares, no Município de 

Albufeira 

Ano 2022  

Ano 2023  

Anos seguintes  

Total 860 190,00 € 
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parque de estacionamento composto por 4 pisos, com um total de 305 lugares de 

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

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

estacionamento abertos ao público carecem de regulamento, sendo no mesmo 

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

3. Até à publicação e consequente entrada em vigor do regulamento referido no ponto 

anterior, encontram-se em vigor as Normas de Utilização e Funcionamento do 

Parque de Estacionamento Coberto de Olhos de Água, as quais foram devidamente 

aprovadas por deliberação de câmara de 16 de junho de 2020; -------------------------  

4. O artigo 7.º das referidas Normas prevê a abertura do parque somente até ao final 

de outubro, já que se previa que a partir dessa data o parque encerraria para 

execução de obras de manutenção e melhoramento do espaço; -------------------------  

5. Encontra-se em elaboração o procedimento para manutenção/requalificação do 

parque que, sendo por concurso público, não é possível de momento prever a data 

exata em que se iniciarão as obras;  ------------------------------------------------------  

6. Se considera importante continuar a prestar este serviço à população em geral, até 

que se iniciem as obras de manutenção e melhoramento do espaço, descritas nos 

pontos anteriores. -------------------------------------------------------------------------  

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

1. Aprovar a alteração às Normas de Utilização e Funcionamento do Parque de 

Estacionamento Coberto de Olhos de Água em anexo, nomeadamente no seu artigo 

7.º; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 

reunião de câmara seguinte.” --------------------------------------------------------------  

Este processo fazia-se acompanhar das Normas de Utilização e Funcionamento do 

Parque de Estacionamento Coberto de Olhos de Água, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente quis saber se se mantinha a gratuitidade do 

acesso. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente confirmou a gratuitidade do acesso. -------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se, mesmo sendo gratuito, não 

deveria haver no regulamento uma limitação do tempo de estacionamento para que 

não houvesse abusos. ------------------------------------------------------------------------  
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O senhor presidente considerou que não seria necessário e que quando o parque 

estivesse definitivamente em funcionamento, com tudo reparado, teria de ser 

elaborado o regulamento e não apenas normas como era o caso. Posteriormente 

seria elaborado o regulamento para que o parque não ficasse sempre gratuito, nem 

que fosse apenas para custear o seu funcionamento. ------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou que tipo de obras é que estavam 

previstas. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente esclareceu que precisava de se rever a questão da segurança 

contra incêndios e outras pequenas coisas. Não se tratava de obras de monta, 

uma vez que já foram pintados os dois pisos superiores. Faltaria pintar os dois 

pisos inferiores, ou seja, pequenas obras de manutenção e conservação. -------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente justificou a sua questão com o valor de 

aquisição do imóvel. --------------------------------------------------------------------------  

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

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, S.A. – REQUERIMENTO = 

Por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., foi apresentado um requerimento, 

datado de dezoito de agosto último, pelo qual solicita a emissão de licença especial de 

ruído para a realização de obras de construção civil, na Estrada da Galé, Sesmarias, 

Albufeira, nos dias um, cinco, oito, doze e dezanove de dezembro próximo, entre as 

nove horas e as doze horas. ------------------------------------------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na 

Unidade do Ambiente, do seguinte teor:  ----------------------------------------------------  

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Mota Engil 

– Engenharia e Construção, SA, cumpre informar o seguinte: ------------------------------  

- pretende o requerente a realização de obra de construção civil na Estrada da Galé- 

Sesmarias, nos dias 1, 5, 8, 12 e 19 de dezembro de 2020, das 09:00h às 12:00h; --------  

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que a obra possui licença N.º 41/2017, e que os equipamentos mais ruidosos a 

utilizar serão gruas, giratórias, retroescavadoras e equipamentos/ferramentas de 

pequeno porte. As atividades a realizar serão essencialmente acabamentos e 

revestimentos; movimentação de terras e execução de infraestruturas enterradas; -----  

- 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 
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nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  

- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença 

Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---------------------------------------  

- de referir que até ao momento, que seja do conhecimento da UA, não existem 

reclamações de ruído relativas à emissão de alvarás de LER para a obra em questão;-----  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa de 40€/h (sábados e feriados das 07h às 20h) nos termos do ponto 11.1.1 da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

Foi, por unanimidade, deferido para os dias um, cinco, oito, doze e dezanove de 

dezembro próximo. ---------------------------------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DE MUROS, ESCADARIA E ESTABILIZAÇÃO DA ARRIBA DA 

PRAIA DO PENECO - ABERTURA DO CONCURSO, APROVAÇÃO DAS PEÇAS, 

NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI E A DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----  

- A primeira, com origem na Unidade de Gestão de Espaços Exteriores e Mobiliário 

Urbano, do seguinte teor:  --------------------------------------------------------------------  

“Conforme indicação superior, e tendo em consideração a necessidade de requalificação 

de muros, escadaria e estabilização da arriba na Praia do Peneco, e visando a abertura 

do concurso referido em epígrafe, ao abrigo do disposto do Código dos Contratos 

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

alterações posteriores, foi elaborado o processo constituído pelo Caderno de encargos 

e todos os anexos presentes nesta etapa, os quais se submetem à apreciação superior. --   

Cumpre-nos informar, que o valor previsto para a empreitada se estima em 

€1.033.900,74 (um milhão, trinta e três mil, novecentos euros e setenta e quatro 

cêntimos) mais o valor de IVA, e que a mesma decorrerá no máximo em 100 dias. O 

E – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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procedimento adotado, foi escolhido, tendo em consideração o valor base para o 

procedimento em causa.  ----------------------------------------------------------------------  

O critério de adjudicação é unicamente o preço mais baixo.  -------------------------------  

O prazo para apresentação de propostas deverá ser 15 dias, e os documentos a constar 

na proposta deverá ser a lista de preços unitários e prazo de entrega. --------------------  

Esta empreitada poderá fazer parte do Projecto (Ano/N.º_Acção) PPI 2019/112 

(informa-se ainda que se prevê, que o valor total, seja faturado todo em 2021). ----------  

- o alvará pedido será o da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe correspondente 

ao valor total da proposta. --------------------------------------------------------------------  

O Preço base foi obtido tendo em conta os preços atuais do mercado obtidos através 

de consulta preliminar prevista no artigo 35.ºA do CCP. Não se prevê a adjudicação do 

presente procedimento por lotes, por motivos técnicos e funcionais, a gestão de um 

único contacto será mais eficiente para a entidade adjudicação. ---------------------------  

Quanto à agregação de procedimentos – art.º 22.º do CCP – este procedimento não é 

passível de agregar pela especificidade do tipo de trabalho a desenvolver.  ---------------  

Critérios Ambientais (Sim/Não) – Não Incorporação de materiais reciclados – Não, pelo 

tipo de empreitada em causa. -----------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a gestora do procedimento seja a signatária. Presidente: Eng.ª Mónica 

Silva; 1.º Vogal (suplente do Presidente): Arq.º Ricardo Nascimento; 2.º Vogal: Arq.ª 

Maria Manuela Santos; Suplente do 1.º vogal: Técnica Carina Trocado; Suplente do 2.º 

vogal: Técnica Anabela Joaquim.” ------------------------------------------------------------  

- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, do teor seguinte: ------  

“Informação de Cabimento do Corrente Ano e para Anos Seguintes -----------------------  

A despesa relativa ao procedimento abaixo indicado encontra-se prevista com dotação 

definida nos Documentos Previsionais para 2021-2025, que se encontram agendados 

para a próxima reunião de câmara, a realizar dia 26/11/2020, pelo que a realização do 

respetivo cabimento em anos seguintes fica condicionada à aprovação da 

Excelentíssima Assembleia Municipal dos referidos documentos.  -------------------------  

Atendendo a que a despesa só vai produzir efeitos no ano de 2021, no que diz respeito 

à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA) na sua redação em vigor, os fundos 

disponíveis no presente mês são positivos, no entanto, os mesmos serão aferidos 

aquando da realização do cabimento/compromisso da despesa no ano 2021.” --------------  

O processo encontrava-se instruído com os documentos relativos ao procedimento, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.  -----------------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que os vereadores não permanentes 

concordavam com aquele assunto em concreto, mas chamou a atenção para o 

estado de perigo em que se encontrava a arriba do lado nascente que era 

preocupante. ----------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações e nos 

termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do 

concurso público, proceder à designação dos elementos componentes do júri e 

designar o gestor do contrato, nos precisos termos sugeridos na primeira 

informação, solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por 

parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos nos números um e 

seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, 

barra, noventa e nove, de oito de junho, conjugado com a alínea c) do número um 

do artigo sexto da Lei número oito, barra, dois mil e doze (LCPA), de vinte e um 

de fevereiro, para a assunção do compromisso plurianual.-------------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação dos documentos previsionais 

para 2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 40 FOGOS EM 

PADERNE - CORREÇÃO NO ARTIGO 14.º DO CADERNO DE ENCARGOS  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Edifícios e 

Equipamentos Municipais, foi apresentada uma informação do seguinte teor: -------------   

“O presente procedimento foi aberto por deliberação da Câmara Municipal tomada em 

07 de Julho de 2020, tendo sido lançado na plataforma electrónica de contratação 

pública em 26 de Agosto de 2020. -----------------------------------------------------------  

Em sede de apresentação de aprovação da minuta do contrato a entidade empreiteira 

vem referir que não concorda com a penalidade prevista no caderno de encargos na 

cláusula 14 em que refere “(…) Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução 

da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção 

contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2% do preço contratual 

(…)“ , solicita a entidade empreiteira em substituição do referido  a redacção “(…) Em 

caso de atraso no inicio ou na conclusão da execução da obra por facto imputável á 

empresa, o Município pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em 

valor correspondente a 1 por mil do preço contratual (…)“, quer a entidade respaldar-se 

no facto do artigo 403.º do código da contratação publica referir no n.º 1 “(…) o dono 

de obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor 
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correspondente a 1 (por mil) do preço contratual (…)“ porem no mesmo numero e artigo 

o referido código também prevê que esse valor seja disposto sem prejuízo de o 

contrato poder prever valor mais elevado, até ao dobro de 1 ( por mil) isto é o caderno 

de encargos pode prever com base neste artigo 2 (por mil) de acordo com o referido 

diploma,  ora o valor de 2 (por cento) no caderno de encargos é uma nítida gralha ao 

pretendido 2 (por mil) . Com base no exposto, tendo sido submetido no caderno de 

encargos em concurso publico uma penalidade mais gravosa que a lei permite, embora 

por erro de escrita, entende-se por bem a correcção da gralha para o valor de 2 (por 

mil), situação não tão gravosa como aquela que o caderno de encargos estabelece 2 (por 

cento) mas ainda assim a mais gravosa que a lei permite de 2 (por mil) e que era na 

realidade o que se pretendia dizer no caderno de encargos, não dando assim provimento 

ao pretendido pelo empreiteiro de penalização em 1 (por mil) do preço contratual. -------  

Propõe-se à digníssima Reunião de Câmara aprovar a correcção no artigo 14.º do 

caderno de encargos onde refere “(…) o dono da obra pode aplicar uma sanção 

contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2% do preço contratual 

(..)“ se corrija para “(…)o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia 

de atraso, em valor correspondente a 2 (por mil)  do preço contratual (…)“ ---------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, autorizar a correção no artigo décimo quarto nos precisos termos da 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

= 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): SGDCMA6206 de 31/01/2017 ---------------------------------  

Processo n.º: 148/2008 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Paul May -------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua José Bernardino de Sousa, n.º 21, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------  

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número setenta e 

três, barra, dois mil e dezanove e mandar proceder conforme sugerido no parecer 

da Divisão de Fiscalização e Vistorias de três de novembro de dois mil e vinte. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 49083 de 13-11-2019; 3657 de 23-01-2020; 15796 de 14-

04-2020 e 43032 de 12-10-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 832/86 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vila Galé – Sociedade Gestora Fundos Investimentos Imobiliários, S.A. -----  

Local da Obra: Urbanização Setobra, Lote n.º 7, Praia da Galé, freguesia da Guia --------  

Assunto: Licença – Alteração de hotel apartamento – Legalização  -------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e três de novembro de dois mil e vinte. ------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 34739 de 18-08-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2020/34739 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria José Samora Catuna -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir tendo em conta e nos termos do parecer 

técnico de treze de novembro de dois mil e vinte, mandar certificar que se 

verifica estarem reunidos os requisitos de destaque a que alude o número quatro 

do artigo sexto do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45184 de 16-10-2019 e 43700a de 14-10-2020 --------------  

Processo n.º: 80/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lilian Tudosa --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Vinha, Vale da Azinheira, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Solicitando a anulação do pedido de licenciamento de uma 

edificação plurifamiliar com muro de vedação referente ao requerimento n.º 45184 de 

16/10/2019, tendo sido manifestada intenção de indeferimento em reunião de Câmara 

de 16/06/2020. -------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de anulação da pretensão apresentada no 

requerimento número 45184 de dezasseis de outubro de dois mil e dezanove. -------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37984 de 30-09-2020 e 47033 de 03-11-2020 --------------  

Processo n.º: 73IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Solfil – Materiais de Construção, S.A. -----------------------------------------  

Local da Obra: Av.ª da Liberdade, freguesia de Ferreiras ---------------------------------  

Assunto: Exposição - Solicitando a anulação do pedido de licenciamento de alteração e 

ampliação de um prédio para comércio, serviços e armazém, referente ao requerimento 

n.º 37984 de 30/09/2020. -------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de anulação da pretensão apresentada no 

requerimento número 37984 de trinta de setembro de dois mil e vinte. --------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 52853IT de 03-12-2019; 52853II de 03-12-2019 e 52853 

de 03-12-2019 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 126IP/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aquilino Carreira Imobiliários, S.A. --------------------------------------------  

Local da Obra: Ferreiras, freguesia de Ferreiras -------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edificação unifamiliar ---  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de novembro 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): 56010 de 19-12-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 477/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Christian Pierre Gyger e Maria Helena Gyger da Costa -----------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, Lote n.º 30, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de novembro de dois mil e vinte, 

que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 
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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): 54608 de 11-12-2019 -------------------------------------------  

Processo n.º: 101/2019 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Daniel Mendes Santos ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vila Rosal, Lote n.º 22, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação – 

Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de treze de novembro 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): 43434 de 07-10-2019; 15357 de 07-04-2020; 26186 de 

30-06-2020 e 41745 de 01-10-2020 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 74/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Justus Berthold Kammuller -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Montes Juntos, freguesia da Guia -------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia existente e construção de piscina 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

26 de novembro de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

e muros de vedação ---------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de nove de novembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 50135 de 15-11-2017; 53056 de 15-11-2018; 2582 de 18-

01-2019; 6449 de 12-02-2019; 10759 de 12-03-2019; 3216 de 21-01-2020; 27541 de 

07-07-2020; 27540 de 07-07-2020; 39765 de 18-09-2020 e 43744 de 15-10-2020 ----  

Processo n.º: 77/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Isermar – Imobiliária, Lda. -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, Lote n.º 85, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edifício de habitação coletiva, piscina e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de quatro de novembro de dois mil e vinte e do 

parecer técnico de dez de novembro de dois mil e vinte. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 51024 de 22-11-2019 e 6366 de 10-02-2020 -----------------  

Processo n.º: 45/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José dos Santos Dias -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Patã, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição de telheiro, conservação, alteração e ampliação de 

edifício destinada a moradia unifamiliar e construção de muro de vedação ----------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de quatro de novembro de dois mil e vinte. -----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 53767 de 09-12-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 305/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Ann L. Van Eynde ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Terras Novas, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Construção de um apoio pecuário ----------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezasseis de novembro 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): 55444 de 29-11-2018; 8318II de 22-02-2019; 8318 de 22-

02-2019; 29046 de 14-07-2020; 40658II de 24-09-2020 e 40658 de 24-09-2020 -----  

Processo n.º: 91/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: David Augusto Queirós Ferreira  -----------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício e construção de piscina de apoio ---  

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 dezasseis de novembro de dois mil e vinte e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

nove de outubro de dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 6040 de 08-02-2018; 44478 de 11-10-2019; 55060 de 13-

12-2019; 26172IT de 30-06-2020; 26172 de 30-06-2020 e 34277 de 14-08-2020 ------  

Processo n.º: 55/1978 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ocean Prime Investment, Lda --------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 33, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício e construção de piscina --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41639 de 25-09-2019; 44582 de 14-10-2019; 18916IT de 

10-05-2020; 18916 de 10-05-2020; 27119 de 05-07-2020; 30805CMDF de 25-07-

2020 e 30805 de 25-07-2020 ---------------------------------------------------------------  
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Processo n.º: 2451/1974 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Filipe de Sousa Fernandes Jales -----------------------------------------  

Local da Obra: Casas dos Pires, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e construção de garagem – 

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 dez de novembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 54213 de 10-12-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 2451/1974 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Filipe de Sousa Fernandes Jales -----------------------------------------  

Local da Obra: Casas dos Pires, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina  ---------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de quatro de novembro de dois mil e vinte. -----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 52885PE de 03-12-2019; 52885IT de 03-12-2019 e 52885 

de 03-12-2019 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 127IP/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Wim Gustaaf Van Semmertier -------------------------------------------------  

Local da Obra: Guiné, freguesia de Paderne -------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à ampliação de uma moradia unifamiliar --  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de novembro 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. ---   
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 Requerimento (s) n.º (s): 24459 de 30-05-2019 e 49095 de 13-11-2019 ---------------  

Processo n.º: 23CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Cristina Nepomuceno Carrapato e Outro----------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar com muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos constantes da deliberação 

camarária de vinte e um de abril de dois mil e vinte e tendo em conta a 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dez de 

agosto de dois mil e vinte (no sentido de que o comunicante não apresentou 

qualquer pronúncia face àquela deliberação) inviabilizar a presente comunicação 

prévia (por força do disposto no número oito do artigo trigésimo quinto do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação) devendo informar-se o interessado de que 

não pode executar a obra. ------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado remeter o processo para a Divisão de Fiscalização e Vistorias 

para efeitos de fiscalização do cumprimento da presente. ------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 56325 de 05-12-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 379/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Filipe Agostinho Anica -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Ribeira de Alte, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de treze de agosto de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezoito de 

fevereiro de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5803 de 10-02-2017 e 22863 de 11-05-2017 -----------------  

Processo n.º: 367/1989 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: William Ian Mccaig e Outra ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale da Azinheira, Caminho do Pinhal, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de três de agosto de dois mil e vinte 

e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de três de março de 

dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47583 de 12-10-2018; 51828PI de 07-11-2018; 51828PE de 

07-11-2018 e 51828 de 07-11-2018 ----------------------------------------------------------  

Processo n.º: 138/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Velhos Telhados – Compra e Venda de Imóveis, S.A. --------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 123, freguesia da Guia ------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e anexos – Legalização -----  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de dois de novembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezanove de 

maio de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32768II de 13-07-2017; 32768 de 13-07-2017 e 14614 de 

28-03-2018------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 3OU/2017 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. --------------------------  

Local da Obra: Rua Alexandre O’Neil, Hotel Montechoro, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação de uma infraestrutura de suporte de estação de 

radiocomunicações ----------------------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e nove de outubro de dois 

mil e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezoito 

de fevereiro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45741 de 21-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 84/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hazel J. Morrel e Peter John Duke --------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, freguesia de Paderne ------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de utilização de palheiro para moradia unifamiliar ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e nove de outubro de dois 

mil e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e 

um de julho de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 19798 de 08-05-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 686/1986 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Serva – Comércio e Empreendimentos Imobiliários, Lda.----------------------  

Local da Obra: Fração “F”, R/C, Vale Paraíso, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---  

Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e nove de outubro de dois 

mil e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de quatro 

de fevereiro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45223 de 26-09-2018; 50834 de 02-11-2018; 9943 de 06-

03-2019 e 34545 de 05-08-2019 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 79/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Duarte Fontes Garcia -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Beco do Sol, Lote n.º 1, A-39, Fração “B”, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e nove de outubro de dois 

mil e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e 

um de janeiro de dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 30019 de 05-07-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 46/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ocean Afternoon Unipessoal, Lda ----------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Orada, frações “L e D”, Lote n.º 3, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de utilização para estabelecimento de Restauração e 
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Bebidas com música ao vivo – Legalização ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de dois de novembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezanove de 

maio de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 10951PU de 09-03-2018; 10951 de 09-03-2018; 20827 de 

14-05-2019; 49562 de 15-11-2019; 13289 de 20-03-2020; 25981IT de 29-06-2020; 

25981CMDF de 29-06-2020 e 25981 de 29-06-2020 --------------------------------------  

Processo n.º: 237/2007 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rainer Wassertheurer ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Poço de Paderne, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar – Legalização ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de onze de novembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 14746 de 04-04-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 2OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás, S.A. -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada da Galé, freguesia da Guia ------------------------------------------  

Assunto: Licença – Abertura e reposição de vala para instalação de rede de gás 

canalizado GPL --------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de três de novembro 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 
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Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 14750 de 04-04-2019 e 44542 de 11-10-2019 ----------------  

Processo n.º: 2OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás, S.A. -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada da Galé, freguesia da Guia ------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe 1 -------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de novembro 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): 22237 de 02-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 40IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Habivila – Construções e Urbanizações, Lda. ----------------------------------  

Local da Obra: Caliços, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de um edifício de 

habitação coletiva -----------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de novembro 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 
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atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---  

 Requerimento (s) n.º (s): 26604 de 13-06-2019; 18424IT de 05-05-2020; 18424II 

de 05-05-2020; 18424ª de 05-05-2020; 18424 de 05-05-2020; 26905 de 03-07-

2020; 32703PI de 05-08-2020 e 32703 de 05-08-2020 ----------------------------------  

Processo n.º: 36/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Duarte Pereira --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa André Rebelo, n.º 20, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -  

Assunto: Licença – Ampliação e reabilitação de edifício multifamiliar ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de outubro de dois mil e vinte e do parecer técnico de onze de 

novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. -  

 Requerimento (s) n.º (s): 45325 de 23-10-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2020/45325 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Citrusplant, Lda. ----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Larga Vista, freguesia de Paderne -------------------------------  

Assunto: Operação Isenta de Controlo Prévio – emissão de certidão ----------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado reconhecer que a intervenção em causa se 

encontra isenta de controlo prévio, com os fundamentos da informação técnica de 

onze de novembro de dois mil e vinte, podendo certificar-se em conformidade. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 51021 de 18-11-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 88IP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira --------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Oceano s/n, Cerro da Alagoa, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação prévia relativo às obras de alteração e ampliação do 

edifício existente “O Roseiral” ---------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente esclareceu que este assunto estava a ser tratado há 

mais de um ano. Entretanto tinha surgido a oportunidade de a Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira se candidatar a uma candidatura a fundo perdido de 

80% e essa candidatura tinha como data limite de entrega a próxima segunda-

feira e, na sequência disso, tinha sido feito um esforço por parte do técnico da 

Santa Casa da Misericórdia de Albufeira e dos técnicos do município para que se 

conseguisse proceder à deliberação a tempo da candidatura poder ser entregue. 
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Tratava-se de uma intervenção a nível social com um investimento superior a dois 

milhões e meio de euros e sendo a fundo perdido tinham considerado que não 

deviam cortar esta possibilidade de investimento nem à associação nem ao 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz reforçou que aquele princípio se devia aplicar 

também aos outros investidores que também não tinham uma carteira cheia de 

dinheiro para fazer investimentos, também tinham de promover investimentos e se 

as coisas se atrasavam inviabilizavam alguns financiamentos que poderiam ser 

utilizados. -------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente sublinhou que no caso presente inviabilizaria o 

investimento de certeza absoluta. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz insistiu que esse princípio também se aplicava 

noutros casos e que os de maior envergadura até seriam os que estavam mais 

condicionados por essa necessidade de investimentos e empréstimos. ------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse compreender o caso presente e 

concordava com o referido pelo senhor vereador Victor Ferraz. Dada a dimensão 

de casos como o presente deveria a câmara olhar de maneira diferente, mas não 

era com a organização que tem que o iria conseguir. A forma como estava 

montada não conseguia alterar o modus operandi de toda esta situação. Deveria 

ter uma divisão ou um pequeno gabinete que tratasse dos investidores de maneira 

diferente. -------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente esclareceu que quando foi alterado o organograma, foi 

criada uma divisão, a DPUAI, que tem em vista o apoio ao investidor. Mas grande 

parte dos processos que dão entrada no município eram quase todos de grande 

envergadura à exceção de pequenas legalizações ou construções de moradias para 

habitação própria, o que causava alguns constrangimentos porque nem sempre era 

fácil e muitas vezes quem vai construir a própria casa também está dependente do 

banco para libertar tranches e também tem prazos a cumprir. Disse compreender 

as opiniões dos senhores vereadores não permanentes, e acrescentou que discutiam 

o assunto frequentemente, mas não tinham ainda conseguido encontrar um 

consenso sobre a forma mais equitativa de resolver todas estas questões ------------ . 

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado considerar viável o pedido, nos 

termos do parecer técnico de vinte de novembro de dois mil e vinte. -----------------  

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

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