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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2020 

Ao segundo dia do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Albufeira, 

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

ordinária pública 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: -------------------------------------------------------------------------  

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

Não compareceu qualquer cidadão interessado em interpelar a câmara. -------------- -----  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a maior parte dos serviços e das 

empresas estão encerrados por causa da crise pandémica, pelo que se devia aproveitar 

esta oportunidade para fazer as obras essenciais para o concelho, o que poderia ser 

feito sem afetar as pessoas. Explicou depois que se enquadram neste tipo de 

empreitadas as obras a realizar na baixa de Albufeira e a ligação à estação elevatória, 

bem como a tão prometida requalificação da rua do MFA e da avenida Sá Carneiro, 

obras que têm uma dificuldade acrescida pelo comércio que existe nas respetivas 

zonas. Defendeu ainda que também se podia aproveitar a oportunidade para fazer 

alguns projetos e planos em falta. Referiu também que seria importante melhorar o 

funcionamento dos serviços do município. Agradeceu e louvou seguidamente alguns 

trabalhadores do município que, de forma empenhada e motivada, continuam a 

trabalhar em prol do município, mesmo a partir de casa e infetados com a COVID-19. 

Referiu ainda que deve existir a preocupação de manter os serviços a trabalhar, 

tentando sempre melhorar o nível de serviço prestado, por forma a dar uma resposta 

cabal aos munícipes. Alertou depois para a necessidade de não serem realizados gastos 

supérfluos, uma vez que na atual conjuntura todas as verbas devem ser utilizadas em 

prol dos munícipes, da economia, do desenvolvimento local e da estabilidade. Perguntou 

depois em que ponto está o processo da Sociedade Polis, dado que as obras feitas ao 
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abrigo deste programa já terminaram há muitos anos e ainda existem espaços 

abandonados, o que não abona nada a favor do município. Perguntou depois por que 

razão se aceitam algumas delegações de competências da administração central, 

enquanto outras não, até porque nalguns casos essas competências já são asseguradas 

na sua quase totalidade pela autarquia. Defendeu depois que a aceitação destas 

competências poderia levar a que se prestasse um melhor serviço à população, até 

porque o município acaba por ter custos e gastos idênticos aos que decorreriam da 

aceitação das mesmas. Referiu seguidamente que quando se falam de competências nas 

áreas de saúde e da educação, também se está a falar de pessoas do concelho, pessoas 

essas que podiam ser melhor servidas e apoiadas. Alertou ainda para o facto das casas 

modelares proliferarem pelo concelho, sendo que muitas delas nem sequer têm a licença 

que a lei prevê como obrigatória. Referiu seguidamente que este é um problema cada 

vez maior, pelo que é preciso olhar para este fenómeno de uma forma diferente e 

tentar fiscalizar, não permitindo este tipo de estruturas sem a devida licença. Disse 

depois que existem alunos de vários agrupamentos a atravessar dificuldades, dado que 

os pais não têm meios para poder pagar a explicadores das disciplinas em que têm 

dificuldades, pelo que perguntou se o município não podia, através de um protocolo, 

contribuir para acudir a esta situação, o que até poderia ser feito em colaboração com 

os agrupamentos escolares, que poderiam sinalizar os alunos necessitados neste aspeto.  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que foram feitos vários pagamentos à Cofina, 

um de vinte e dois mil euros, outro de nove mil euros e agora mais um de onze mil euros. 

Explicou depois que estes valores se referiam ao pagamento de suplementos e de 

publicidade, valores esses que os vereadores não permanentes consideram um pouco 

excessivos, até porque se referem mais a propaganda do que a publicidade, dado 

estarem mais relacionados com a ação do executivo. Referiu seguidamente que quem 

paga tudo isto são os munícipes, os mesmos que estão agora a sofrer os efeitos da 

pandemia e que não percebem como se gasta esse dinheiro todo nesse tipo de 

publicidade num jornal nacional e na revista. Perguntou depois se estão previstos mais 

pagamentos deste género. Lembrou seguidamente que as escolas têm a modalidade de 

apoio educativo, o que não é suficiente para chegar aos alunos, principalmente aos 

alunos com mais dificuldades, quer ao nível das aprendizagens, quer ao nível económico. 

Defendeu depois este apoio extra nas explicações para tentar compensar aquilo a que 

as escolas não conseguem chegar. ------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra quis deixar expressa uma breve homenagem de pesar 

pela morte do senhor fotógrafo Alfredo, pelo papel que teve enquanto fotógrafo, 
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jornalista e também na divulgação do concelho. Referiu depois que o senhor Alfredo 

devia ter um arquivo fotográfico sobre a cidade pelo qual o município se deveria 

interessar, uma vez que este arquivo deveria ficar no concelho e na posse da autarquia. -   

Em resposta às situações expostas pelos senhores vereadores, o senhor presidente, 

disse que já falou com o empreiteiro das obras na baixa, estando prevista para o início 

de janeiro a conclusão da ligação à estação elevatória. Afirmou depois que os serviços 

do município têm melhorado nos últimos dias, apesar de todas as contingências em 

vigor, até porque não lhe têm chegado reclamações sobre o funcionamento dos mesmos. 

Referiu depois que ainda no presente dia assinou mais um documento com o objetivo de 

resolver a questão da Sociedade Polis, pelo que faz votos para que em breve a 

administração central possa desbloquear o processo de vez. Afirmou seguidamente que 

a questão da transferência de mais competências foi analisada pela Divisão de 

Educação, Divisão de Ação Social e Divisão de Recursos Humanos, tendo-se chegado à 

conclusão que o município não dispõe de capacidade humana para desenvolver mais essas 

atividades, pelo menos para já. Lembrou depois que em dois mil e vinte e dois o 

município terá mesmo que assumir essas competências, pelo que tem ainda algum tempo 

para se preparar melhor. Referiu ainda que a pandemia veio também trazer mais 

trabalho para os serviços, o que tem feito com que muitos setores estejam 

sobrecarregados. Disse seguidamente que registou a questão das casas modelares e 

informou que os serviços de fiscalização se deslocam ao local quando é feita alguma 

reclamação, decorrendo depois os processos de reposição da legalidade (PRL).----------- 

Considerou ainda que a questão dos alunos com dificuldades é possível ser 

implementada e que terá sempre que ser feita em colaboração com os agrupamentos 

escolares. Disse depois que iria ver que pagamentos estão previstos ser feitos à Cofina. 

Lamentou seguidamente a morte do fotógrafo Alfredo e disse que a sua obra está 

espalhada um pouco por todo o concelho.  ----------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que o município se devia interessar por adquirir 

o espólio do fotógrafo Alfredo e também de Michel Giacometti, uma pessoa que é 

conhecida internacionalmente e que passou os últimos vinte anos da sua vida em 

Albufeira. Afirmou depois que Albufeira praticamente só tem o Museu de Arqueologia, 

mas também deveria ter o Museu da Memória do Concelho, como acontece em outras 

cidades. Referiu ainda que a memória do concelho não é só arqueologia, mas também 

todo este tipo de registos que se deixam perder no tempo, o que faz com que a 

identidade das pessoas também se perca no tempo. Defendeu seguidamente que o 

município deveria ter pelo menos cópias deste espólio na sua posse para memória 
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futura.   ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

pedido ao longo do tempo vários documentos que nunca foram entregues, como é o mais 

recente caso do relatório do Silchoro.  ------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o relatório já lhe foi entregue, mas 

reparou que o documento continha o nome das pessoas, razão pela qual pediu aos 

serviços para o reformularem, o que só ainda não foi feito porque a coordenadora dos 

serviços se encontra de férias.  --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu a justificação e solicitou que estes 

esclarecimentos sejam prestados com maior frequência para que os vereadores não 

permanentes percebam a razão dos atrasos.  ------------------------------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 6 DE OUTUBRO DE 2020 = 

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

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

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

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

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

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

Operações Orçamentais – cinquenta e oito milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e 

dois euros e vinte e um cêntimos. ------------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, cento e sessenta 

e seis euros e dezanove cêntimos. ------------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Do Decreto do Presidente da República n.º 60-A/2020, de vinte e quatro de 

novembro, que fixa o dia vinte e quatro de janeiro de 2021 para a eleição do Presidente 

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

 Da Declaração de Retificação n.º 47-A/2020, de vinte e quatro de novembro, 

que procede à segunda retificação ao Decreto n.º 9/2020, de vinte e um de novembro, 

A – GENERALIDADES  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/149103950/details/normal?l=1
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da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a aplicação do estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República;  ---------------------------------------  

 Da Portaria n.º 271-A/2020, de vinte e quatro de novembro, que aprova o 

Regulamento do Programa APOIAR;  ---------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 273-A/2020, de vinte e cinco de novembro, que estabelece 

medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da COVID-19 aplicáveis aos 

programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva 

assistência financeira, regulamentados, a nível nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, 

de dois de novembro, alterada pela Portaria n.º 306/2019, de doze de setembro, ou 

pela Portaria n.º 1325/2008, de dezoito de novembro, alterada pelas Portarias n.os 

1247/2009, de treze de outubro, e 166/2012, de vinte e dois de maio;  -------------------  

 Da Portaria n.º 273-B/2020, de vinte e cinco de novembro, que estabelece 

medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis ao ano 

de 2021, do Programa Apícola Nacional (PAN) relativo ao triénio de 2020-2022, 

regulamentado, a nível nacional, pela Portaria n.º 325-A/2019, de vinte de setembro, 

alterada pela Portaria n.º 387-A/2019, de vinte e cinco de outubro;  ----------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 100/2020, de vinte e seis de novembro, que alarga a tarifa 

social de eletricidade e a tarifa social de gás natural a mais situações de insuficiência 

social e económica;  ---------------------------------------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 101/2020, de vinte e seis de novembro, que procede à 

criação de uma licença especial para reestruturação familiar e do respetivo subsídio, no 

âmbito do crime de violência doméstica.  ----------------------------------------------------  

= 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 = 

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

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116877128/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124642995/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439837/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491728/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491728/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552006/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124831367/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125747677/details/normal?l=1
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= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS E IMORTAL BASKET CLUB 

– PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vice-presidente da câmara, em 

vinte e quatro de novembro último, 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, propõe que a câmara municipal autorize a 

disponibilização do transporte solicitado pelo Futebol Clube de Ferreiras, para 

deslocação a Vila Real de Santo António, no dia cinco de dezembro corrente, e pelo 

Imortal Basket Club, para deslocações a Lisboa, nos dias quatro e seis de dezembro 

também corrente, e a Cruz Quebrada – Oeiras, no dia treze de dezembro também 

corrente, para participação em atividades desportivas, no âmbito do calendário 

desportivo. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais fica cópia 

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

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

informações, autorizar a realização do transporte, considerando que se destina a 

atletas 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. -------------------------------------  

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 – IEFP – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e três de novembro 

último, do seguinte teor:  ---------------------------------------------------------------------  

“Através do documento anexo, vem o Instituto de Emprego e Formação Profissional 
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(IEFP) solicitar o apoio desta edilidade na disponibilização da sala B do EMA, no dia 24 

de novembro de 2020, para poder dar continuidade à realização da ação de formação 

na área de agente em Geriatria.  -------------------------------------------------------------  

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

1. Esta formação já encontra a decorrer na sala B do EMA, desde o dia 6 de outubro 

de 2020, tendo sido a ocupação deliberada até ao dia 23 de novembro de 2020, 

conforme despacho anexo ao presente;  --------------------------------------------------  

2. Posteriormente, houve, por parte o IEFP, a necessidade de ajustamento do 

cronograma da ação às frequentes alterações de horário dos formadores que 

desenvolvem funções em serviços de saúde e na Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira, impossibilitando o término da formação na data estipulada; -----------------  

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

4. A referida ação de formação, destina-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;  -----------------------------------------------  

5. 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 

permita respeitar as normas da DGS em termos de distanciamento social no âmbito 

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

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

7. 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; -------------  

8. O espaço pretendido se encontra livre no período pretendido; --------------------------  
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9. O Plano de Contingência para a referida formação, elaborado e enviado pelo IEFP, 

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

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.” ------------------------------------------------------------  

10. 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; ----------------------------------------------  

11. Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal de forma a 

deliberar em tempo útil; -------------------------------------------------------------------  

12. Estão, assim, reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 

diploma legal para que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão 

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

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

1. A disponibilização da Sala B do Espaço Multiusos de Albufeira, no dia 24 de 

novembro para realização da ação de formação profissional na área de Agente de 

Geriatria; -----------------------------------------------------------------------------------  

2. A 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 
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desenvolvimento do Concelho e da sua população; ----------------------------------------  

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

cadeiras, para os formandos e formadores (equipamento já existente no EMA); ------  

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 11 dos considerandos, do presente despacho;  ------  

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

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

6. O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que seria conveniente a câmara 

municipal saber quanto é que já foi dado a cada instituição. Afirmou depois que os 

vereadores não permanentes concordam com os apoios prestados, mas gostariam 

de tentar perceber que valores são atribuídos, ou seja, gostariam de ter uma 

ideia mais precisa do que está a ser feito. -----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que está a ser elaborado um relatório neste âmbito. -----  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não se pretende um relatório, mas 

sim perceber, em cada reunião da câmara municipal, o que já foi dado a cada 

instituição. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que isso pressupõe o apuramento de um valor inicial. -----  

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

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, a senhora vice-

presidente com fundamento no facto de o seu cônjuge pertencer à GNR – 

Destacamento de Trânsito de Albufeira e o seu filho ser utente do Infantário em 

causa, 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. ------------------------------------------------  

= APOIOS – GNR – DESTACAMENTO DE TRÂNSITO DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara em vinte e cinco de novembro último, foi 

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

“Pelo GNR- Destacamento de Trânsito de Albufeira, que, através do documento junto 

ao presente, (mensagem eletrónica (E-CMA/2020/51474) solicita apoio na cedência de 

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

para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; -------------------------  

3. O reforço da limpeza e desinfeção dos locais e a utilização de equipamentos de 

proteção são medidas de prevenção, de acordo com as orientações da Direção Geral 

de Saúde; ----------------------------------------------------------------------------------  

4. A obrigatoriedade de utilização de máscaras nos espaços públicos onde não seja 

possível garantir o distanciamento físico, sendo a utilização da máscara um 

complemento às medidas de prevenção da transmissão do COVID-19; ------------------  

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

6. 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

300 Máscaras cirúrgicas ----------------------------------------------------------------------  

100 Máscaras KN 95 --------------------------------------------------------------------------  

1 Garrafão de 20 litros de solução alcoólica” ------------------------------------------------  

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

Não estava presente a senhora vice-presidente. -----------------------------------------  

= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

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

“Pela Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da CMA, que, através do 

documento junto ao presente, (mensagem eletrónica (E-CMA/2020/51836) solicita 

apoio na cedência de solução desinfetante para mãos e superfícies, no âmbito da 

prevenção do contágio pelo COVID-19. ------------------------------------------------------  
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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 

para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; -------------------------  

3. O reforço da limpeza e desinfeção dos locais e desinfeção das mãos constitui uma 

medida adicional de prevenção e a colocação de sinalização de forma a identificar os 

circuitos e deste modo constitui uma medida de proteção adicional ao 

distanciamento social e higienização e desinfeção dos locais, de acordo com as 

orientações n.º 06/2020, 14/2020 e 29/2020 da Direção Geral de Saúde; ------------  

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: -------------------------------------------------------------------------------------  

1 Garrafão de 20 litros de Solução Hidroalcoólica para desinfeção das mãos.” ------------  

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

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

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

= APOIOS – FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 

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

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

“Pela Junta de Freguesia da Guia, que, através do documento junto ao presente, 

(mensagem eletrónica (E-CMA/2020/51316) solicita apoio na cedência de equipamento 

de medição de temperatura, 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 
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de COVID-19 e, como tal, as medidas de prevenção e controlo são indispensáveis 

para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; -------------------------  

3. A possibilidade de medição de temperatura no acesso aos locais de trabalho, 

desportivos, culturais, como medida de prevenção do controlo da transmissão por 

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

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 dos seguintes equipamentos: -----------------------------------------------------  

2 Equipamento de medição de temperatura corporal infravermelhos.” ---------------------  

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

= APOIOS – UNICEF – PROPOSTA = 

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

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

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

1. A UNICEF é uma agência das Nações Unidas que tem como objetivos promover a 

defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades 

básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento; ----------------------------------  

2. A mesma, se rege pela Convenção sobre os Direitos da Criança, e trabalha para que 

esses direitos se convertam em princípios éticos permanentes e em códigos de 

conduta internacionais para as crianças; -------------------------------------------------  

3. A UNICEF é uma organização que trabalha com os governos nacionais de 190 países 

em programas de desenvolvimento a longo prazo nos sectores da saúde, educação, 

nutrição, água e saneamento e também em situações de emergência para defender 

as crianças vítimas de guerras e outras catástrofes e é inteiramente financiada por 

contribuições voluntárias; -----------------------------------------------------------------  

4. O apoio financeiro tem como objetivo a promoção e defesa dos direitos das crianças 

ajudando a UNICEF, dando resposta às suas necessidades básicas assegurando o 

seu pleno desenvolvimento; ----------------------------------------------------------------  

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

http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
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setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 

1.000€ à UNICEF, 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. -----------------------------------  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do 

número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, 

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

“Pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Albufeira, que, através do documento junto ao 

presente, (E-CMA/2020/52044) solicita apoio na cedência de material de proteção e 

solução desinfetante, para prevenção à transmissão da 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 

para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; -------------------------  

3. A obrigatoriedade de utilização de máscaras nos espaços públicos onde não seja 

possível garantir o distanciamento físico, sendo a utilização da máscara um 

complemento às medidas de prevenção da transmissão do COVID-19; ------------------  

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 
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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: -------------------------------------------------------------------------------------  

2200 Máscaras Cirúrgicas; -------------------------------------------------------------------  

200 Máscaras KN95 --------------------------------------------------------------------------  

100 Batas descartáveis -----------------------------------------------------------------------  

3 Garrafões de solução hidroalcoólica” ------------------------------------------------------  

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

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

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

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

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

“Pelo Futebol Clube de Ferreiras, é solicitado a disponibilização do Complexo 

Desportivo das Piscinas Municipais de Albufeira, para o desenvolvimento de Atividades 

Aquáticas e performance de Natação para treinos e competições, para a presente 

época desportiva entre Outubro de 2020 e Julho de 2021. --------------------------------  

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

1. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais, nomeadamente o Complexo de Piscinas 

Municipais de Albufeira – Piscinas e Ginásio;  --------------------------------------------  

2. Que o Futebol Clube de Ferreiras, através da sua Secção de Natação tem 

contribuído para o desenvolvimento desportivo e o aumento da prática desportiva 

federada na área da natação e dos desportos aquáticos no concelho de Albufeira.  ---  

3. Que o Clube, ao longo da época desportiva, com os seus atletas, em competições 

aquáticas, nos vários escalões etários, nos Campeonatos Zonais, Nacionais e 

Internacionais de Natação, promovendo as Piscinas Municipais de Albufeira.  ---------  

4. Que através deste tipo de apoio e cooperação institucional, o Município de 

Albufeira, contribui de forma decisiva para a dinamização e desenvolvimento da 

modalidade de Natação em Albufeira, apoiando deste modo os jovens do concelho; ---   

5. Que a devida organização se realiza no escrupuloso respeito pelas regras de saúde e 

segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde, tendo em conta a atual situação 

pandémica que atravessamos. -------------------------------------------------------------  
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6. Que a atividade a desenvolver por parte do Clube, se enquadre na Lei n.º 75/2013 - 

Regime jurídico das Autarquias Locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais na Secção III - Câmara municipal, da Subsecção I Competências 

onde refere no Artigo 33.º Competências materiais da Alínea u), “Promover…, e 

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 e isentar o Futebol Clube de Ferreiras, 

do pagamento das taxas previstas, de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do art.º 21 do 

regulamento das Piscinas Municipais de Albufeira, das instalações do complexo de 

Piscinas Municipais de Albufeira – Piscinas e Ginásio, nos seguintes termos: --------------  

 Cedência: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder 4 Pistas do Plano 

de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, 2.ª a 6.ª 

feira das 17:45h às 20:00h.  --------------------------------------------------------------  

 Autorização para utilização do Plano de Água – Tanque de Competição das Piscinas 

Municipais de Albufeira para os treinos das equipas de Natação Pura, Masters e 

Triatlo de 2.ª a 6.ª Feira das 9:00às 11:00 para 3 atletas com marcação e em 

articulação com o Chefe de Divisão da DDJ.  ---------------------------------------------  

 Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder 5 Pistas do Plano 

de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, aos Sábados 

das 09:00h às 12:00h.  --------------------------------------------------------------------  

 Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder 4 Pistas do Plano 

de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, 4.ª e 6.ª 

feira das 20:00h às 21:00h.  --------------------------------------------------------------  

 Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder 3 Pistas do Plano 

de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, 2.ª, 3.ª e 5.ª 

feira das 20:00h às 21:00h.  --------------------------------------------------------------  

 Para treinos das equipas de Natação Pura, Masters e Triatlo, ceder 1 Pista do Plano 

de Água – Tanque de Recreação das Piscinas Municipais de Albufeira, de 3.ª 4.ª e 

6.ª feiras, das 16:30h às 18:00h.  ---------------------------------------------------------  

 Para as classes do Albufeira a Nadar, Mergulhar no Futuro - NEE, Plano de Água – 2 

Pistas no Tanque de Recreação e 2 Pistas Tanque de Aprendizagem das Piscinas 

Municipais de Albufeira, de 3.ª e 6.ª feira, das 9:30h às 11:15h (Albufeira a Nadar) 
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e 2.ª e 5.ª feira, das 9:30h às 12:15h (Mergulhar no Futuro – NEE) e 4.ª feira, das 

9:30h às 12:15h (Albufeira a Nadar). -----------------------------------------------------   

 Autorização para utilização da Sala ginásio para os treinos das equipas de Natação 

Pura, Masters e Triatlo para o uso normal a par dos utentes das piscinas, da Sala de 

Ginásio junto ao plano de água, para aquecimento e treino complementar dos atletas 

de natação. ---------------------------------------------------------------------------------  

  Autorização para utilização do Ginásio para os treinos das equipas de Natação Pura, 

Masters e Triatlo para o uso do Ginásio sem presença de técnico do Clube para os 

atletas nascidos em 2003 (17 anos) e mais velhos. Estes atletas são pré adultos e 

muito disciplinados no treino.  -------------------------------------------------------------  

 Autorização para utilização do Ginásio para os treinos das equipas de Natação Pura, 

Masters e Triatlo para o uso do Ginásio às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras das 8h00 às 9h00 

com a presença de técnico do Clube.  -----------------------------------------------------  

 Autorização para utilização do Ginásio para os treinos das equipas de Natação Pura, 

Masters e Triatlo para o uso aos sábados, das 10h30 às 12h30 com a presença de 

técnico do Clube.  --------------------------------------------------------------------------  

 Autorização para utilização do Ginásio para os treinos das equipas de Natação Pura, 

Masters e Triatlo de 2.ª a 6.ª feira das 9:00 às 20:30. Tendo uma lotação de 2 

atletas nas classes com marcação, sendo esta marcação feita pelo clube F.C. 

Ferreiras na receção da PMA.  ------------------------------------------------------------  

 Cedência de cacifos para os técnicos do clube nos balneários gerais, conforme a 

disponibilidade e análise do Chefe de Divisão DDJ.  -------------------------------------  

 Utilização pontual de espaço apropriado para promoção e serviço de café e bolos, 

aquando da realização de provas e competições de Natação nas Piscinas quer pelo 

clube quer em parceria com outras entidades, conforme as disponibilidades do 

complexo, analisada e informada pelo Chefe de Divisão da DDJ.  -----------------------  

 Autorização para a colocação de material de promoção e divulgação do Clube, 

através da colocação de roll-ups em locais apropriados fora do plano de água e a 

colocação no plano de água de uma lona de 6mtsx2mts, com referências ao Clube aos 

seus atletas e aos seus patrocinadores, analisada e informada pelo Chefe de Divisão 

da DDJ.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 Utilização do material desportivo e pedagógico existente nas Piscinas, mediante 

pedido prévio e consoante a disponibilidade da DDJ.  -----------------------------------  

 Cedência das Piscinas para utilização pontual entre 2.ª a 6.ª feira, para a realização 

de meetings, festivais, torneios, estágios, formações pedagógicas, promoção de 
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modalidades, encontros ou competições particulares com outras equipas convidadas; 

e aos Sábados e Domingos, para a realização de Eventos Desportivos e Competições, 

de acordo com a disponibilidade do Complexo de Piscinas e em datas e horários a 

acordar previamente, com o Chefe de Divisão da DDJ. ----------------------------------   

 Colaborar na realização de Eventos e Festivais Aquáticos e na deteção, captação de 

atletas da Escola de Atividades Aquáticas do Município.  -------------------------------  

 Solicitar a colocação de vitrina de exposição de trofeus da seção natação do clube e 

informações relevantes, a analisar e informar pelo Chefe de Divisão da DDJ. ---------   

 Realização de treinos bi – diários às 7:00h, 3 vezes por semana (2.ª, 4.ª e 6.ª), ao 

longo da época desportiva, conforme a disponibilidade de recursos humanos e 

logísticos dos serviços da DDJ.  ----------------------------------------------------------  

 Autorizar a abertura excecional das Piscinas Municipais de Albufeira, por parte do 

técnico da empresa Cisec, com contrato válido com o Município de Albufeira ao nível 

da manutenção multitécnica, de forma a garantir as condições de segurança dos 

equipamentos e a qualidade química das águas das piscinas.” ----------------------------  

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

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Victor Ferraz, 

que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o primeiro reassumido a 

presidência. -----------------------------------------------------------------------------------     

= TOLERÂNCIA DE PONTO – DESPACHO = 

Relativamente a este assunto, foi apresentado um documento contendo despacho 

proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e três de novembro último, que 

concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia, com encerramento dos 

serviços, sem prejuízo dos serviços essenciais, nos dias trinta de novembro último e 

sete de dezembro corrente, segundas-feiras, e determinou que os trabalhadores que 

asseguram os serviços essenciais devem gozar o dia de tolerância de ponto 

correspondente ao período normal de trabalho nos quinze dias subsequentes. ------------   

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que já sugeriu várias vezes que as 

tolerâncias de ponto fossem fixadas para todo o ano, o que facilitaria a gestão de 

cada serviço. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que as tolerâncias de ponto em causa não eram 

programáveis, uma vez que foram uma consequência da pandemia. ---------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou, mas fez notar que muitas tolerâncias 

de ponto são programáveis, como é o caso do Natal. ------------------------------------  

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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= REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

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

“Considerando que, em resultado de alterações legislativas, se verifica a necessidade 

de se proceder à revisão do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de 

Albufeira,--------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal delibere: --------------------------------------  

 Iniciar os procedimentos de elaboração do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

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

 Aprovar o responsável pela direção do procedimento e a composição da respetiva 

comissão de acompanhamento, conforme se descrimina: --------------------------------  

Responsável pela direção do procedimento: --------------------------------------------------  

 Vereador Rogério Neto --------------------------------------------------------------------  

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

 Dr.º António Nóbrega; ---------------------------------------------------------------------  

 Dr.ª Carla Ponte; ---------------------------------------------------------------------------  

 Dr.ª Telma Bila;  ---------------------------------------------------------------------------  

 Dr.ª Ana Pereira; --------------------------------------------------------------------------  

 Dr.ª Cátia Vicente; ------------------------------------------------------------------------  

 Dr.ª Melisa Domingos.” --------------------------------------------------------------------  

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

 

= PUBLICIDADE – AO RUBRO, MARKETING E PUBLICIDADE UNIPESSOAL, 

LIMITADA – REQUERIMENTO = 

Por Ao Rubro, Marketing e Publicidade Unipessoal, Limitada foi apresentado um 

requerimento, pelo qual solicita a isenção e suspensão do pagamento das taxas de 

publicidade, pelo período de três meses, relativas aos meses de abril, maio e junho de 

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão 

de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do seguinte teor: ---------  

“Ofício enviado com AR em 06.08.2020. -----------------------------------------------------  

Juntamente foram enviadas as faturas relativas ao mês de agosto. -----------------------  

Em anexo o Aviso de Receção. ----------------------------------------------------------------  

Consultado o Sistema de Gestão Documental (SGD), constatou-se que, através destes 
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serviços, não foi dada resposta ao nosso ofício enviado em 06.08.2020, dentro do prazo 

estipulado para o efeito.  ---------------------------------------------------------------------  

Assim, encontra-se o processo em condições de ser indeferido.” --------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz pediu ao senhor vereador Rogério Neto uma 

explicação sobre estes dois pontos. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que a empresa fez um pedido de isenção de 

taxas de publicidade relativas a três meses. Explicou depois que a câmara 

municipal nunca deliberou isentar as taxas, mas sim diferir o seu pagamento, pelo 

que o requerente foi notificado da intenção da câmara municipal indeferir o seu 

pedido. Esclareceu seguidamente que o requerente apresentou então uma 

exposição, documento que foi analisado pela Divisão Jurídica e de Contencioso, 

tendo esta unidade orgânica sugerido que a câmara municipal mantivesse a sua 

posição, uma vez que não seria justo conceder a isenção pretendida pelo 

requerente, razão pela qual num dos pontos se pretende indeferir definitivamente 

o pedido do requerente. Afirmou ainda que o mesmo requerente já fez um pedido 

idêntico para os meses de novembro e dezembro, pedido que será analisado no 

segundo ponto e onde se propõe que a câmara municipal manifeste a sua intenção 

de indeferir o mesmo. -----------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o dono desta empresa tinha as 

mesmas condições que os restantes para se candidatar ao fundo empresarial. -------  

O senhor vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente e explicou que todas 

as empresas têm as mesmas condições para concorrer ao fundo. Afirmou depois 

que lhe parece que esta empresa não concorreu ao fundo empresarial, talvez por 

não reunir as condições necessárias em termos de faturação. --------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, indeferir o pedido. ----------------------------------------------------------------  

= PUBLICIDADE – AO RUBRO, MARKETING E PUBLICIDADE UNIPESSOAL, 

LIMITADA – REQUERIMENTO = 

Por Ao Rubro – Marketing & Publicidade foi apresentado um requerimento, pelo qual 

solicita a isenção do pagamento das taxas de publicidade, relativas aos meses de 

novembro e dezembro de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na Divisão 

de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do seguinte teor: ---------  

“Solicita a requerente a isenção do pagamento das licenças de publicidade, referente 

aos meses de novembro e dezembro, do corrente ano. --------------------------------------  
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Informo que, de acordo com o nº 2 e as alíneas a) e b), do nº 3, artigo 17º, do 

Regulamento de Publicidade em vigor, as licenças anuais reportam-se ao ano económico 

de 1 de janeiro a 31 de dezembro.------------------------------------------------------------  

A licença cujo prazo seja igual ou superior a 30 dias, renova-se automática e 

sucessivamente, salvo se: ---------------------------------------------------------------------  

a) A Câmara Municipal notificar o titular, de decisão em sentido contrário, por escrito, 

e com a antecedência mínima de 15 dias, antes do termo do prazo respetivo; -------------  

b) O titular comunicar à Câmara Municipal intenção contrária, por carta registada com 

aviso de receção, com a antecedência mínima de 30 dias, antes do termo do prazo 

respetivo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o ponto 10.1.1.1 da Tabela de Taxas, o cálculo das licenças de 

publicidade é efetuado por m2 e por mês (não ocupando a via pública - 5€), tendo a 

requerente solicitado que o pagamento das licenças fosse mensal, o que foi autorizado. -  

Mais informo que a 05.11.2020 foram emitidas as faturas para o pagamento das 

licenças referentes ao corrente mês. --------------------------------------------------------  

Tendo em conta que as licenças são anuais e a requerente efetua o pagamento 

mensalmente, deixa-se o assunto à consideração superior.” --------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação manifestar 

intenção de indeferir o pedido de isenção do pagamento do valor das taxas de 

publicidade, e, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conceder à requerente o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  

 

 

= CANDIDATURAS – “REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA ESCOLA SECUNDÁRIA 

DE ALBUFEIRA” NO ÂMBITO DO AVISO ALG-73-2020-14 – PROPOSTA = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de novembro 

último, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------  

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

A expansão da escolaridade obrigatória obrigou à construção acelerada de escolas nas 

décadas de 80 e 90 do século XX, muitas vezes com recurso a projetos padrão e 

processos construtivos que integravam elementos pré-fabricados com amianto na sua 

composição (designadamente placas de fibrocimento) o que explica a presença deste 
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material nas escolas. --------------------------------------------------------------------------  

De alguns anos a esta parte, nomeadamente a partir de 2005, quando a utilização de 

fibras de amianto foi proibida no quadro normativo nacional, os investimentos na 

requalificação e modernização de escolas permitiram proceder, gradualmente, à sua 

remoção, não tendo sido possível, todavia, eliminá-lo totalmente. --------------------------  

Para prosseguir esse objetivo, e o dever de garantir a eliminação deste material nos 

estabelecimentos escolares, foi realizado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério 

da Coesão Territorial, em articulação com as Autoridades de Gestão dos 5 Programas 

Operacionais Regionais do continente e com as Comunidades Intermunicipais e 

Municípios, um exercício de diagnóstico e identificação das escolas públicas onde ainda 

se verifica a presença de coberturas constituídas por placas de fibrocimento com 

amianto na sua composição, do qual resultou uma lista de equipamentos escolares a 

intervencionar. No caso do concelho de Albufeira, encontram-se identificadas a Escola 

Básica D. Martim Fernandes e a Escola Secundária de Albufeira. --------------------------  

Neste sentido, foi preparada a candidatura “Remoção de Fibrocimento na Escola 

Secundária de Albufeira” num montante total de 250.514,72€, para o ano 2021. ---------  

A submissão de candidaturas, de acordo com o ponto 7 do Aviso, deverá ocorrer até ao 

dia 30 de outubro de 2020, pelo que não foi possível reunir extraordinariamente a 

Câmara de forma a deliberar em tempo útil a formalização da candidatura, estando 

assim reunidas as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 A formalização da candidatura “Remoção de Fibrocimento na Escola Secundária de 

Albufeira” ao CRESC Algarve 2020. ------------------------------------------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

 O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------  

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

= CANDIDATURAS – “REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA EB 2,3 D. MARTIM 

FERNANDES” NO ÂMBITO DO AVISO ALG-73-2020-14 – PROPOSTA = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de novembro 

último, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------  

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

A expansão da escolaridade obrigatória obrigou à construção acelerada de escolas nas 
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décadas de 80 e 90 do século XX, muitas vezes com recurso a projetos padrão e 

processos construtivos que integravam elementos pré-fabricados com amianto na sua 

composição (designadamente placas de fibrocimento) o que explica a presença deste 

material nas escolas. --------------------------------------------------------------------------  

De alguns anos a esta parte, nomeadamente a partir de 2005, quando a utilização de 

fibras de amianto foi proibida no quadro normativo nacional, os investimentos na 

requalificação e modernização de escolas permitiram proceder, gradualmente, à sua 

remoção, não tendo sido possível, todavia, eliminá-lo totalmente. --------------------------  

Para prosseguir esse objetivo, e o dever de garantir a eliminação deste material nos 

estabelecimentos escolares, foi realizado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério 

da Coesão Territorial, em articulação com as Autoridades de Gestão dos 5 Programas 

Operacionais Regionais do continente e com as Comunidades Intermunicipais e 

Municípios, um exercício de diagnóstico e identificação das escolas públicas onde ainda 

se verifica a presença de coberturas constituídas por placas de fibrocimento com 

amianto na sua composição, do qual resultou uma lista de equipamentos escolares a 

intervencionar. No caso do concelho de Albufeira, encontram-se identificadas a Escola 

Básica D. Martim Fernandes e a Escola Secundária de Albufeira. --------------------------  

Neste sentido, foi preparada a candidatura “Remoção de Fibrocimento na EB 2,3 D. 

Martim Fernandes” num montante total de 167.661,90€, para o ano de 2021. -------------  

A submissão de candidaturas, de acordo com o ponto 7 do Aviso, deverá ocorrer até ao 

dia 30 de outubro de 2020, pelo que não foi possível reunir extraordinariamente a 

Câmara de forma a deliberar em tempo útil a formalização da candidatura, estando 

assim reunidas as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 A formalização da candidatura “Remoção de Fibrocimento na EB 2,3 D: Martim 

Fernandes” ao CRESC Algarve 2020. -----------------------------------------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

 O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” --------------------------------------  

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

= CANDIDATURAS – FUNDO FLORESTAL PERMANENTE – APOIO AO 

FUNCIONAMENTO DOS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS (2020)  

– ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  

N.º 2020-0202-01 – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

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

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

A Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, estabelece a transferência de atribuições para os 

municípios em matéria de constituição e funcionamento dos Gabinetes Técnicos 

Florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta, e 

determina no seu artigo 5.º que são transferidas anualmente para os municípios as 

dotações inscritas no Fundo Florestal Permanente. -----------------------------------------  

A apresentação de pedidos de apoio para o funcionamento dos Gabinetes Técnicos 

Florestais é realizada no âmbito de procedimento concursal, nos termos do disposto no 

artigo 12.º da Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, que aprovou o Regulamento do 

Fundo Florestal Permanente (FFP). -----------------------------------------------------------  

Podem beneficiar do regime de apoio referido os municípios com Gabinetes Técnicos 

Florestais que se encontrem operacionais, total ou parcialmente, durante o ano de 

2020. Considera-se para tal, que o Gabinete Técnico Florestal se encontra operacional, 

quando tem técnico contratado e em funções. -----------------------------------------------  

O Município de Albufeira poderá beneficiar dos referidos apoios pois cumpre os 

requisitos de elegibilidade exigidos, nomeadamente, ter um Gabinete Técnico Florestal 

que se encontra operacional no presente ano, ter um Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) aprovado e em vigor, ter um Plano Operacional 

Municipal (POM) aprovado e inserido no IPLAN, ter um registo atualizado das ações de 

gestão de combustível na base de dados do SGIF (Sistema de Gestão de Informação 

de Incêndios Florestais) e ter realizado intervenções em silvicultura preventiva e 

infraestruturas. -------------------------------------------------------------------------------  

Os apoios ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais são concedidos sob a 

forma de subsídio não reembolsável, até ao montante máximo de 13.979,00 € por 

município. --------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o aviso de abertura de procedimento concursal n.º 2020-0202-01, o 

período para apresentação de candidaturas decorre até ao dia 09 de dezembro de 

2020, sendo que para tal o Município deverá submeter o formulário de candidatura 

devidamente preenchido e assinado na Plataforma Eletrónica do Fundo Florestal 

Permanente. -----------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a 

formalização da candidatura para apoio ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos 

Florestais (2020) no âmbito do Fundo Florestal Permanente.” ------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, 

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

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

= PROCESSO 846/09.4BELLE-A – PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

 

= REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM – 45-RV-03 – 

INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------  

“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para 

pagamento do valor de 3,76€ relativo à utilização da A22, em agosto de 2020, pela 

viatura, Skoda Fabia de matrícula 45-RV-03, afeta à Unidade do Ambiente. --------------  

Mais se informa que o processo de pagamento se reporta à distribuição 

SGDCMA/2020/63910.” ----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. --------------------------------  

= 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 = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações: --  

- A primeira, com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 
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Frotas, 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:  --------------------------------------------------------------------------------------  

“Sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar as peças do 

Procedimento anexo e iniciar o processo de abertura do Concurso público internacional 

para a “concessão da rede de transportes urbanos de Albufeira (Rede GIRO)”, com 

vista à posterior remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos previstos 

na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua 

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

Tendo em atenção o disposto nos Art.ºs 67.º, 68.º e 69.º do Código dos Contratos 

Públicos, na sua atual redação, sugere-se que a Câmara Municipal delibere igualmente 

nomear o Júri deste Concurso com a seguinte constituição: --------------------------------  

Presidente: Diretor DISU – Paulo Batalha Azevedo -----------------------------------------  

Vogal: Chefe DAVEGF – Maria Fátima Rodrigues, que substituirá o presidente nas suas 

faltas e impedimentos ------------------------------------------------------------------------  

Vogal: Técnica Superior Eng.ª Civil – Suzana Gomes -----------------------------------------  

Vogal: Técnica Superior Eng.ª Civil – Renata Pinto ------------------------------------------  

Vogal: Técnica Superior Jurista – Ana Pereira ----------------------------------------------  

Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal: Técnico Superior Eng.º Civil – Henrique Dinis ----------------------------------------  

Vogal: Técnico Superior Eng.º Civil – Pedro Correia -----------------------------------------  

Vogal: Técnico Superior Eng.º Eletrotécnico – Vitor Vaz ------------------------------------  

Vogal: Técnico Superior Eng.º Mecânico – Rui Azevedo -------------------------------------  

A gestora do contrato é a Eng.ª Suzana Gomes, Técnica Superior da DAVEGF------------  

É quanto cumpre informar.” -------------------------------------------------------------------  

À consideração da Exmª Câmara Municipal de Albufeira.” ----------------------------------  

- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, do teor seguinte: ------  

“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 
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aquando da realização do cabimento/compromisso da despesa no ano 2021.” --------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso e o caderno de 

encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu as explicações dadas pelas pessoas 

responsáveis pela elaboração deste concurso, tendo sido importante para os 

vereadores não permanentes perceber o que está em causa. Afirmou depois 

compreender as razões que levaram a um aumento de dezanove para vinte e oito 

milhões, um aumento considerável, mas que é explicado pelo momento que se vive, 

pelas dificuldades, por outros serviços que serão prestados, etc. Explicou 

seguidamente que os vereadores não permanentes sempre foram da opinião que 

devia ter sido feito um estudo alargado sobre a questão dos transportes, o que 

permitiria perceber com mais detalhe a razão de tudo isto, inclusivamente do 

Giro. Lembrou ainda que os transportes também incluem os tuk-tuk’s, cujo 

regulamento ainda não foi apreciado pela câmara municipal. Referiu depois que os 

táxis, os transferes, o estacionamento, ou o comboio turístico também fazem 

parte desta realidade. Considerou seguidamente que o Giro tem um custo para a 

autarquia, mas também é importante para o concelho, embora esteja a custar 

quase três milhões de euros ao ano, razão pela qual é preciso entender bem a 

necessidade de tudo isto, pelo que faria todo o sentido que o município tivesse um 

estudo alargado sobre os transportes, para assim poder dar os passos certos. 

Disse depois que seria importante que existisse um planeamento alargado e uma 

discussão abrangente sobre a articulação dos diversos planos. Explicou 

seguidamente que, pelas razões expostas, os vereadores não permanentes se irão 

abster nesta votação. Lembrou ainda que Paderne continua a não ser abrangido 

pelo Giro, embora saiba que o senhor presidente defende o transporte ocasional 

para aquela zona do concelho. Considerou depois que este concurso poderia supor 

uma ligação a Paderne, até pelos valores que são previstos. Apelou seguidamente 

ao senhor presidente para providenciar um estudo e uma análise mais alargada na 

parte dos transportes, para que haja uma definição concreta e regulamentada, por 

forma a que as pessoas percebam qual o caminho a seguir. Defendeu ainda que a 

câmara municipal deveria tomar uma atitude nesta matéria. Referiu também que a 

maior parte das licenças são concedidas pelo estado central, como é o caso das 

licenças emitidas pelo Turismo de Portugal. Lembrou seguidamente que os 

vereadores não permanentes já desenvolveram trabalho no regulamento dos tuk-
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tuk’s, tendo percebido que este normativo vem melhorar alguns aspetos, mas fez 

notar que a câmara municipal ainda nem sequer deliberou sobre ele. Disse depois 

que o transporte é fundamental em Albufeira, até pelas suas características 

geográficas. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este concurso vem trazer um aumento 

de dezanove para vinte e oito milhões de euros, face ao concurso que ficou 

deserto. ---------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que o concurso base passa de oito para dez milhões de 

euros.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que na prática o valor global vai ser o que 

referiu, ou seja, houve um aumento grande face ao preço base. Referiu também 

que existe um aumento de 30% no valor do quilómetro por motorista, face ao 

contrato agora em vigor. Afirmou seguidamente que o valor deste concurso somado 

ao da higiene representa um valor fixo para o município de oito ou nove milhões de 

euros por ano. Lembrou ainda que a despesa com trinta e oito motoristas 

representa seiscentos e sessenta e cinco mil euros por ano. Disse também que o 

valor do investimento em viaturas é de cinco milhões de euros por ano. Referiu 

depois que assim se irão gastar cerca de sete milhões de euros em três anos e 

este concurso prevê nove milhões de euros em cada ano. Perguntou seguidamente 

se não seria preferível ser o município a prestar este serviço, tendo em 

consideração o custo/benefício deste concurso. Alertou depois para o facto deste 

concurso gerar uma grande despesa fixa, ainda para mais quando se está a falar 

de um compromisso para dez anos. Lembrou também que a empresa sabe que não 

tem concorrência, pelo que pode ter deixado o concurso vazio para depois usufruir 

do aumento que se está a verificar e que lhe permite ter outras margens 

relativamente à execução do concurso. Terminou dizendo que os vereadores não 

permanentes se iriam abster nesta votação. ----------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria, 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 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: -----------------------  

a) na alínea p) do número um do artigo vigésimo quinto da Lei número setenta e 

cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, para celebrar o contrato de 
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concessão e fixar as respetivas condições gerais; ---------------------------------------  

b) 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. ----  

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

 

= PLANOS – PLANO DE PORMENOR – PLANO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 

RURAL – ESCARPÃO (PP-PIER-E) - CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL – 

INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, 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 em conclusão refere o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, encontra-se o processo em condições da digníssima Câmara 

Municipal, caso assim o entenda, deliberar: --------------------------------------------------  

1. manifestar concordância com a proposta de alteração ao Plano Pormenor – Plano de 

Intervenção no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental; ----------  

2. remeter a proposta de alteração ao Plano Pormenor – Plano de Intervenção no 

Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental à CCDR – Algarve, 

mediante recurso à Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), para 

apreciação das entidades externas no âmbito da Conferência Procedimental, a 

realizar nos termos do previsto no n.º 3 e n.º 5 do artigo 86.º do RJIGT.” -------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

tiveram a oportunidade de estudar melhor este ponto com o senhor diretor do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição, 

arquiteto Eduardo Viegas, tendo sido bem explicadas as razões da alteração deste 

plano, uma vez que existe a vontade de acrescentar um espaço destinado à 

instalação de estruturas de produção de energia fotovoltaica. Referiu depois que 

estes edis não se irão opor a esta pretensão, dado que se trata de mais um 

investimento em energias renováveis. Afirmou seguidamente que a questão do 
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impacto visual, dada a proximidade do Castelo da Paderne, ficou resolvida com a 

instalação de cortinas com espaços verdes e árvores. Referiu ainda que o espaço 

em causa fica longe do castelo, pelo que, salvaguardadas as questões da poluição 

visual, os vereadores não prementes serão favoráveis à alteração do plano. ---------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------      

a) manifestar concordância com a proposta de alteração ao Plano Pormenor – Plano 

de Intervenção no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental; -----  

b) remeter a proposta de alteração ao Plano Pormenor – Plano de Intervenção no 

Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E) e Relatório Ambiental à CCDR – Algarve, 

mediante recurso à Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), para 

apreciação das entidades externas no âmbito da Conferência Procedimental, a 

realizar nos termos do previsto no número três e número cinco do artigo 

octogésimo sexto do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.  -----  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e outros elementos referidos nas deliberações que seguem, 

relativas a processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e segundo o critério deste, 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 seguem, relacionadas com este tema, foram elaboradas 

sob a responsabilidade do mesmo departamento. --------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43149 de 12-10-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2020/43149 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Daniel dos Santos Reis Neves --------------------------------------------------  

Local da Obra: Cortesões, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  

Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez 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 
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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): ECMA-44571 de 20-10-2020 (SGDCMA63945 de 20-10-

2020)  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 07/2020/44571 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Henrique Neves Pontes Silva e Maria José Neves Pontes da Silva Pinheiro 

Agostinho --------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Liberdade, n.º 24, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Pedido de isenção total do pagamento de taxas municipais -----------------------  

(Delimitação da ARU do Centro Antigo de Albufeira)  --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido nos termos do parecer da 

Divisão de Planeamento Reabilitação Urbana datado de três de novembro de dois 

mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------------ . 

 Requerimento (s) n.º (s): ECMA-46064 de 28-10-2020 (SGDCMA66144 de 28-10-

2020)  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 07/2020/46064 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: António Manuel Claudino Viegas ------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Nova, n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Pedido de isenção total do pagamento de taxas municipais -----------------------  

(Delimitação da ARU do Centro Antigo de Albufeira)  --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido nos termos do parecer da 

Divisão de Planeamento Reabilitação Urbana datado de três de novembro de dois 

mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15115 de 28/02/2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2020/15115 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Lisete Pires Neves Ribeiro Paulo -----------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada da Nora, Torre da Mosqueira, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número nove, barra, 

dois mil e vinte e mandar proceder conforme sugerido no parecer da Divisão de 

Fiscalização e Vistorias de vinte e dois de outubro de dois mil e vinte. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32490 de 04-08-2020 -----------------------------------------  
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Processo n.º: 06/2020/32490 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Fábio Miguel Guerreiro Felício e Andreia Sofia Jacinto Guerreiro -----------  

Local da Obra: Ribeira de Alte, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de 

constituição de compropriedade --------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal e da Chefe de Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte de novembro de dois 

mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 38479 de 04-09-2019 -----------------------------------------  

Processo n.º: 14T/1997-----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manon Miloud --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Alexandre Herculano, Urbanização Vila Nova, Lote 12, Fração “L”, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Alteração da Autorização da Utilização – Alteração de utilização turística 

para habitação ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro 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): 11455 de 15-03-2019; 5320PE de 03-02-2020; 5320IT de 

03-02-2020; 5320 de 03-02-2020 e 41269 de 28-09-2020 -------------------------------  

Processo n.º: 508A/1988 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hans Jurgen Knecht ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Barrancos, Casa Knecht, freguesia da Guia ------------------------  
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Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia - 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 dezoito de novembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 971 de 10-01-2018; 3223 de 23-01-2019; 4878 de 30-01-

2020 e 34124 de 13-08-2020 ----------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 3IP/2018 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alfredo da Costa Gonçalves ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 164, Galé, freguesia da Guia ------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de moradia unifamiliar, 

muros de vedação, piscina e barbecue -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16717 de 15-04-2019; 29675II de 04-07-2019; 29675 de 

04-07-2019 e 24357 de 16-06-2020 --------------------------------------------------------  

Processo n.º: 22/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nida Degutiene ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Casas do Poço, freguesia de Paderne ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição parcial, alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

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 dezanove de novembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37598 de 02-08-2018 -----------------------------------------  

Processo n.º: 552ALOC/2014 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Beco Ilha de São Tomé, Lote n.º 21, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Medidas de autoproteção -------------------------  

Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 56315PU de 20-12-2019; 56315IT de 20-12-2019; 

56315EE de 20-12-2019 e 56315 de 20-12-2019 -------------------------------------------  
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Processo n.º: 130IP/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Adolfo Fernando Catuna Ferreira Mayor --------------------------------------  

Local da Obra: Vale Parra, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de um prédio ----------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três 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): 25753 de 07-06-2019; 5913 de 05-02-2020; 16431 de 17-

04-2020; 16864 de 21-04-2020; 24022 de 15-06-2020; 26256II de 30-06-2020 e 

26256 de 30-06-2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 470/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A.  -----------------------------  

Local da Obra: Marina de Albufeira, Várzea da Orada, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 02/2001 -------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar a alteração do loteamento nos termos e 

condições do parecer técnico de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e 

em face da informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares 

de vinte e três de outubro de dois mil e vinte, que refere não terem sido 

recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões relacionadas com a 

alteração de loteamento. --------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13777 de 24-03-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 8CP/2020 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Claudia Cecília Soares Simões Grade Costa Campos  --------------------------  

Local da Obra: Rua do Lago, Lote n.º 35, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina ---------------------------------------  
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Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado que, nos termos e com os 

fundamentos expressos na informação técnica de dezanove de novembro de dois 

mil e vinte, mandar notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização 

da operação urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis. ------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de onze dias contados 

sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da decisão agora 

enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e, ainda, a 

indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de atendimento da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta Câmara Municipal, 

durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. -------------------------  

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias. 

Não estava presente a senhora vice-presidente. -----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 59355 de 21-12-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 98/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: António dos Santos -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia existente e construção de um fogo T3 ---------  

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 três de novembro 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): 41451 de 30-08-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 71/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Teresa Catarina Páscoa Madeira -----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua beco das Fontainhas, freguesia das Ferreiras -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente e construção de 

piscina e anexo --------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 
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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): 53807 de 20-11-2018, 59387 de 21-12-2018; 49340 de 14-

11-2019 e 6646 de 10-02-2020 --------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 36CP/2018 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Fernanda Teixeira Fernandes Pinheiro ----------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia, Lote n.º 3, Parcela 6, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar e 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 dezoito 

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): 15360 de 07-04-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 740/1980 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Florival Cabrita Bacalhau -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Pegas, freguesia de Paderne --------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 90 dias 

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e três de outubro de dois 

mil e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e 

um de abril de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31690 de 25-06-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 5OU/2018 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Algarosa – Sociedade Gestora de Hotéis, Lda. --------------------------------  

Local da Obra: Santa Eulália, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------  
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Assunto: Licença – Instalação de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos – GPL – 

Classe B2 --------------------------------------------------------------------------------------  

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): 54181 de 21-11-2018 -------------------------------------------  

Processo n.º: 120IP/2018 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Margarida Sofia da Silva Labisa -----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Coronel Águas n.ºs 11 e 13, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo às obras de ampliação e alteração de 

edificação existente --------------------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de nove de setembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezassete de 

março de dois mil e vinte. -------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37471 de 14-08-2017 e 29162 de 08-06-2018 ---------------  

Processo n.º: 397/1986 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL --------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, freguesia de Paderne ------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edifício de habitação ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, 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. ------------------  

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

 Requerimento (s) n.º (s): 38546II de 09-08-2018 e 38546 de 09-08-2018 -----------  

Processo n.º: 69/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Limites Brilhantes, Lda. ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Vitorino Nemésio, Edifício Aldeia Azul, Bloco 1, Loja “B, C e D”, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  
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Assunto: Licença – Alteração de frações autónomas “B, C e D para serviços --------------  

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 sete de julho 

de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 36640 de 25-07-2018 e 30836 de 11-07-2019 ---------------  

Processo n.º: 1023/1989 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aurélia Jacinta Fernandes Oliva do Nascimento ------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 8, freguesia da Guia ---------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de garagem e piscina – 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): 38026 de 06-08-2018 e 19132 de 03-05-2019 ---------------  

Processo n.º: 74/2012 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira --------------------------------------  

Local da Obra: Praceta dos Caliços, Rua António Aleixo, Fração I-1, Bloco 1, Cave, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de um espaço destinado a “Centro de Respostas Sociais 

Integradas”  -----------------------------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, nos termos da 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de quatro 

de agosto de dois mil e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de 

câmara de três de dezembro de dois mil e dezanove. -----------------------------------  

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

 Requerimento (s) n.º (s): 48264 de 07-11-2019 e 48847 de 12-11-2019 ----------------  

Processo n.º: 32CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Kenneth Stuart Murphy --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vila Rosal, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água------------  
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Assunto: Comunicação Prévia – Ampliação de moradia unifamiliar --------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos constantes da deliberação 

camarária de dois de junho de dois mil e vinte e tendo em conta a informação da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de três de novembro 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): 12764 de 22-03-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 230 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aurélio Paulo Aboim -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às infraestruturas urbanísticas do loteamento com vista à 

receção definitiva -----------------------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de nove 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): 58 de 03-01-2018; 14497 de 02-04-2019; 15499II de 09-

04-2019 e 154 de 09-04-2019 ---------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 1/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Isabel Marques Brochu  --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua das Palhinhas/Rua dos Cucos, Cerro de Malpique, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia, piscina e muros de vedação -------------------  

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 três de agosto de dois mil e vinte 

e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de trinta e um de 
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março de dois mil e vinte. -------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 58538 de 17-12-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 416/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jacinto Manuel Moreno Pedro --------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Lageado, Lote n.º 15, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina  ---------------------------------------------------  

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 nove de setembro 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): 10636 de 08-03-2018 e 22485 de 21-05-2019 ---------------  

Processo n.º: 150/2001 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joanne Mary Eastman ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Alto dos Caliços, Lote C, 22-B, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – Legalização ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro 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. ---  

= 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 
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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 dez horas e trinta e cinco 

minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser 

assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, 

diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que 

secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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