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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

Ao décimo quinto 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 da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 

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

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

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

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

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

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

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

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que recebeu uma informação sobre uma 

habitação na rua 5 de Outubro, em Paderne, onde os serviços do município fizeram uma 

vistoria. Afirmou seguidamente que a casa ao lado continua a meter água e que existe 

uma infiltração numa habitação provocada por outra.  --------------------------------------   

A senhora vice-presidente perguntou se se tratava de uma casa do município. ------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente respondeu negativamente e explicou que se trata 

da habitação de uma munícipe. ----------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente perguntou se se tratou de uma vistoria para aferir as 

condições de salubridade. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente respondeu afirmativamente.  ------------------------  

A senhora vice-presidente disse que a munícipe terá agora que levar a questão para 

tribunal, devendo depois apresentar o respetivo auto de vistoria. -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que iria deixar a informação junto dos 

restantes documentos da presente reunião. -------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que estas vistorias se destinam exclusivamente a ser 

utilizadas em tribunal. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que seria importante ver se se conseguiam 

baixar as taxas que são pagas na fatura da água, tornando-as assim mais justas. 

Perguntou depois o que o senhor presidente pretendia fazer no futuro com o Fundo de 

Emergência, dado que se deveriam operar algumas alterações neste fundo, por forma a 
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torná-lo mais justo e a fazê-lo chegar às pessoas que realmente necessitam. Afirmou 

seguidamente que na última reunião da câmara municipal o senhor presidente aceitou 

um conjunto de medidas propostas pelos vereadores não permanentes, medidas essas 

que não estavam fechadas, mas seriam sim para considerar. Referiu depois que o 

senhor presidente, na última assembleia municipal, mostrou-se espantado e em 

desacordo com as medidas propostas pelos membros do Partido Socialista naquele 

órgão. Afirmou também que ficou espantado com esta atitude, dado que o senhor 

presidente teve uma atitude na câmara municipal para com os vereadores não 

permanentes, enquanto na assembleia municipal demonstrou outra atitude. Considerou 

ainda que toda a gente ficou com a ideia que o senhor presidente iria acolher as 

medidas propostas pelos vereadores não permanentes na primeira revisão orçamental, 

ou na prestação de contas. Disse também que os vereadores não permanentes não estão 

na câmara municipal para apoiar uma determinada cor, mas sim para apoiar todos os 

munícipes. Explicou seguidamente que o único objetivo dos vereadores não 

permanentes, quando apresentaram aquele conjunto de medidas, foi chegar ao maior 

número possível de pessoas com dificuldades. Lembrou ainda que o Fundo de 

Emergência não chega por vezes às pessoas que mais precisam, pelo que a câmara 

municipal deve rever algumas das características que constam daquele apoio. Lembrou 

seguidamente que os vereadores não permanentes tiveram trabalho a elaborar as 

medidas que apresentaram, até porque não dispõem de qualquer apoio técnico. Referiu 

também que um número reduzido dessas medidas já foram implementadas noutros 

municípios, uma vez que a maioria das medidas foram efetivamente criadas pelos 

vereadores não permanentes para o caso específico de Albufeira, tendo para esse 

efeito recorrido a especialistas em diversas áreas. Referiu depois que os vereadores 

não permanentes se entregaram desde o início à defesa de Albufeira e dos seus 

munícipes, o que por vezes não é entendido pelas outras pessoas. Afirmou seguidamente 

que o preocupa bastante o atraso na obra do Inatel, dado que se trata de uma das 

principais vias da cidade e que a mesma se encontra fechada faz algum tempo, 

dificultando o trânsito. Perguntou depois se há uma data prevista para a conclusão 

daquela obra. Referiu seguidamente que pediu há um tempo atrás que os apoios 

tivessem em conta o valor que o município já tinha dado a cada instituição, isto para que 

todos os membros da câmara municipal percebessem o que está verdadeiramente em 

causa, para além de permitir uma gestão mais criteriosa dos dinheiros públicos. 

Defendeu também que não existe um critério para atribuição de apoios, não existindo 

um valor per capita, seja da parte da ação social, seja da parte do desporto, seja da 
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parte de outros serviços. Referiu ainda que não existe um critério atribuído, nem um 

trabalho rigoroso neste sentido, quando deveria existir um conjunto de critérios e de 

princípios para que melhor se percebesse cada apoio. Defendeu depois que seria 

importante que a contabilidade analítica fosse aplicada para melhor perceber o que é 

entregue pelo município a cada entidade. Afirmou seguidamente que o município gasta 

mais de um milhão de euros em três ou quatro eventos, eventos esses com um efeito 

relativo sobre o retorno que daí advém. Disse depois que os vereadores não 

permanentes concordam de certa maneira com a iniciativa de realizar uma ação de 

Natal com artistas locais, mas perguntou porque foi contratada uma empresa para 

depois contratar os artistas, quando o município poderia contratar diretamente esses 

mesmos artistas e até poderia apoiá-los de uma outra maneira. Lembrou seguidamente 

que os vereadores não permanentes solicitaram há um tempo atrás a utilização do 

Boletim Municipal para exporem o que achassem necessário, mas até hoje esta 

pretensão ainda não mereceu uma resposta, pelo que solicitou novamente a utilização de 

duas páginas do Boletim Municipal por parte destes edis. Referiu depois que existem 

duas condutas de esgotos que estão abertas na Praia do Arrifes, estando a estrada 

toda partida, pelo que solicitou que a câmara municipal tentasse perceber o que se está 

a passar naquele local. Afirmou seguidamente que os serviços de atendimento do 

município continuam a funcionar mal, nomeadamente o atendimento telefónico, o que 

tem provocado bastantes reclamações, pelo que pediu que o senhor presidente tentasse 

perceber o que é possível fazer para melhorar este serviço. Perguntou depois o que é 

oportuno, ou não, na questão da delegação de competências para a autarquia, dado que a 

câmara municipal aceitou umas competências, mas não outras. Questionou ainda porque 

foi aceite a delegação de competências no âmbito da orla costeira, mas não foram 

aceites outras competências. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o senhor presidente explicou a recusa da 

delegação de competências, na última assembleia municipal, com o desdobramento das 

turmas, mas, na verdade, não houve qualquer turma desdobrada em todo o país, embora 

os sindicatos tenham solicitado este desdobramento. Afirmou depois que a chefe da 

Divisão de Recursos Humanos tem o entendimento de que quem não pediu a ponderação 

curricular na avaliação de desempenho do biénio dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, 

não vai ter direito aos dois pontos dessa avaliação. Explicou ainda que no Agrupamento 

de Escolas das Ferreiras existem trabalhadores que já deviam ter subido na carreira 

em dois mil e dezanove com esses dois pontos dados pelo orçamento de estado, mas 

isso não aconteceu por causa dessa interpretação. Referiu também que nas escolas 
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deste agrupamento os relevantes foram aplicados aos trabalhadores que podiam 

progredir na carreira com esta avaliação, mas apenas alguns progrediram, dado que uns 

pediram a ponderação curricular, enquanto outros não o fizeram. Lembrou 

seguidamente que a avaliação de desempenho é da responsabilidade do avaliador e não 

do avaliado, pelo que o município tem que dar outro tipo de avaliação a quem não pediu 

avaliação curricular, o que poderia ser feito mediante o arrastamento da nota, não 

podendo nunca não contar estes pontos para efeitos de progressão, até porque na 

prática isso seria tratar essas pessoas como tendo tido um insuficiente. Pediu depois 

que esta situação fosse verificada e corrigida, até porque existem trabalhadores que 

já deviam ter subido em janeiro de dois mil e dezanove. Afirmou seguidamente que a 

eletricidade tem faltado na baixa da cidade, pelo que perguntou que ações foram 

tomadas para resolver esta questão, dado que é uma situação que não abona a favor de 

um destino turístico, para além de constituir um potencial fator de aumento da 

criminalidade. Perguntou depois como estava a situação do pombal das Ferreiras e que 

ações foram tomadas neste âmbito para resolver o problema. Lembrou ainda que se 

trata de uma questão de saúde pública, pelo que tem que ser resolvida com a maior 

brevidade possível.  ---------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que, na última assembleia municipal, ficou 

espantada com a reação do senhor presidente às medidas propostas pelos vereadores 

não permanentes, dado que o que o senhor presidente disse na assembleia municipal não 

condiz com o que disse na câmara municipal, o que retira seriedade a ambas as partes, 

uma vez que os vereadores não permanentes fizeram má figura, enquanto o senhor 

presidente disse uma coisa num sítio e outra noutro. Defendeu depois que deve haver 

seriedade de ambas as partes, uma vez que os vereadores não permanentes não andam 

a trabalhar em vão e as propostas apresentadas deram muito trabalho a fazer. Referiu 

ainda que os deputados municipais do PSD desvalorizaram completamente as medidas 

propostas, alegando que são uma cópia de outros municípios, ignorando assim que os 

bons exemplos se devem copiar, enquanto os maus exemplos se devem evitar. Disse 

seguidamente que não acha correto o senhor ter uma postura na câmara municipal e 

outra na assembleia municipal, até porque tudo isto é facilmente verificável com uma 

simples consulta às atas dos órgãos em causa. Referiu depois que o senhor presidente 

assumiu uma responsabilidade com os vereadores não permanentes na câmara municipal, 

pelo que não se entende que na assembleia municipal tenha desvalorizado 

completamente as medidas propostas por estes edis. Lembrou seguidamente que não se 

está a referir a medidas sobre uma passagem de ano, ou sobre qualquer outro tipo de 
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festividade, mas a medidas que serviriam para ajudar diretamente a população. Referiu 

ainda que não está a falar dois mil euros para empresários, mas sim de medidas 

transversais a toda a sociedade local, pelo que se sentiu ofendida pela maneira como o 

trabalho dos vereadores não permanentes foi discutido na assembleia municipal. 

Afirmou seguidamente que estes edis desenvolvem um trabalho sério na câmara 

municipal, até porque representam grande parte do eleitorado do concelho. Considerou 

depois que tem que existir coerência entre o que é decidido na câmara municipal e o 

que depois é apreciado pela assembleia municipal. Lembrou ainda que os vereadores não 

permanentes não podem falar na assembleia municipal e lamentou que se tenha tratado 

assim o trabalho desenvolvido por estes edis, ainda para mais quando foi desenvolvido 

em prol do bem estar de todos os munícipes.  -----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria tentar abordar todos os assuntos referidos pelos 

senhores vereadores não permanentes. Afirmou depois que o requerimento que o 

senhor vereador Ricardo Clemente referiu ficou registado e esclareceu que as 

vistorias para verificar más condições de salubridade têm como único objetivo munir o 

requerente de um instrumento para interpor uma ação no tribunal, não podendo o 

município intervir, a não ser que esteja em causa a saúde pública, ou algo equivalente. 

Disse seguidamente que está a trabalhar para que, na próxima reunião da câmara 

municipal, seja apreciada uma proposta para isentar as tarifas da água, saneamento e 

resíduos para os próximos três ou seis meses. Referiu depois que a obra do Inatel é 

bastante complexa e que o trânsito foi agora interrompido na avenida Infante D. 

Henrique para colocar uns elementos de cimento bastante pesados, tarefa que deve 

estar concluída na próxima semana. Defendeu seguidamente que será de todo o 

interesse que haja uma noção dos apoios que já foram prestados às associações e aos 

clubes, informação que também deverá ter em conta os outros anos. Considerou depois 

que a atribuição destes apoios obedece a critérios desportivos que estão relacionados, 

entre outros, com o número de atletas de cada entidade. Explicou ainda que por vezes 

existe a necessidade de celebrar adendas aos protocolos iniciais, o que muitas vezes 

está relacionado com a realização de eventos, ou de outras atividades extraordinárias. 

Disse também que não será difícil fazer um documento que identifique os valores 

recebidos por cada entidade nos últimos três anos e perguntou se seria este tipo de 

informação que os senhores vereadores pretendiam. ---------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria útil existir uma conta corrente de 

cada entidade, por forma a que esta informação estivesse disponível de cada vez que 

um apoio deste género fosse apreciado. -----------------------------------------------------  
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o ideal seria haver um critério rigoroso 

para atribuição destes apoios, sendo aplicado, por exemplo, por cada atleta e por cada 

modalidade desportiva. Explicou ainda que este tipo de lógica também poderia ser 

aplicada à ação social, devendo neste caso a informação referir o apoio que cada pessoa 

recebia do município em cada instituição. Referiu seguidamente que este tipo de 

informação permitiria à câmara municipal ter uma atitude mais justa e correta, 

entregando valores idênticos a questões idênticas e diferenciando aquilo que é 

diferente. Afirmou ainda que não se pretende retirar qualquer apoio, mas sim tornar as 

decisões mais justas e claras. ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que dois mil e vinte está a ser um ano extremamente difícil 

para o setor da ação social e para o setor da educação, pelo que os respetivos serviços 

têm tido um trabalho acrescido em várias frentes, razão pela qual não é oportuno que o 

município receba mais competências nestas áreas. Explicou ainda que os serviços do 

município também não têm capacidade para assumir mais competências porque não 

conseguem realizar mais reparações. Afirmou seguidamente que todas as assembleias 

municipais têm tido bastante pontos em apreciação, o que denota bem a carga extra 

que a pandemia está a exercer sobre os serviços. Explicou depois que a assunção de 

competências no âmbito da orla marítima não tem uma grande influência nos serviços, o 

que já não acontece quando se fala de competências na área social ou na área da 

educação, daí não ser oportuno assumir agora estas competências. Lembrou que em dois 

mil e nove Albufeira fez parte dos primeiros municípios do país a aceitar novas 

competências na área da educação. Defendeu ainda que o município se deve preparar 

melhor para receber as novas competências, uma vez que em dois mil e vinte e dois será 

inevitável o município recebê-las. Referiu depois que a senhora vice-presidente tomou 

nota da questão da avaliação dos trabalhadores, pelo que irá tratar do assunto e 

responder em conformidade. Considerou seguidamente que parte da responsabilidade 

pela falta de luz na baixa poderá ser do município, pelo que tem já uma reunião 

agendada com os serviços para ver a questão dos holofotes da praia. Referiu ainda que 

a iluminação pública é da responsabilidade da EDP, pelo que já contactou o engenheiro 

responsável, que por sua vez iria contactar os subempreiteiros que deveriam tratar 

destas questões. Afirmou seguidamente que a EDP está a fazer um mau serviço, o que 

não se passa só na baixa, pelo que já sugeriu que o município rescindisse o contrato de 

concessão na parte da manutenção, podendo depois abrir um procedimento para 

contratar outra empresa. Considerou depois que deve estar a haver alguma confusão 

relativamente às medidas que os senhores vereadores não permanentes apresentaram, 
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uma vez que sempre foi defensor que todos são livres de propor as medidas que 

entendam por bem. Referiu ainda que não utilizou o termo “copiar” e que não teve 

qualquer atitude contraditória na assembleia municipal face ao que defendeu na câmara 

municipal. Explicou depois que apenas comentou que não havia dinheiro para 

implementar as medidas se se tomassem em consideração os restantes encargos que 

também foram discutidos na mesma assembleia municipal. Referiu ainda que continua 

aberto para analisar as medidas propostas sob o ponto de vista legal, formal, financeiro 

e funcional, para que depois algumas delas, ou até todas, possam efetivamente ser 

postas em prática. Afirmou seguidamente que a senhora vereadora Cláudia Guedelha 

iria explicar a questão do pombal das Ferreiras. --------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que ligou para a Direção Geral de 

Agricultura e Pescas, estando ainda a aguardar uma resposta sobre o que tem que ser 

feito com os animais que se encontram no pombal. Considerou depois que não se pode 

tomar posse administrativa daquelas instalações sem que primeiro se saiba o que deve 

ser feito aos animais que lá estão. Explicou ainda que decidiu telefonar para aquela 

entidade, dada a falta de resposta da mesma, aguardando agora que a contactem. -------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor presidente não se referiu à 

questão do Boletim Municipal. Afirmou depois que o senhor presidente pode apresentar 

como suas as medidas propostas pelos vereadores não permanentes, nem precisando de 

os convidar quando fizer a sua apresentação à comunicação social, como aliás tem sido 

habitual recentemente. Perguntou depois o que pensa fazer sobre o Boletim Municipal, 

dado que se trata de uma pretensão antiga dos vereadores não permanentes que nunca 

obteve qualquer resposta. Explicou ainda que estes edis têm direito a usar o Boletim 

Municipal, dado que não têm outra forma de comunicar com o seu eleitorado, ficando 

assim impossibilitados de comunicar as suas informações, bem como dar conta do 

trabalho que desenvolvem. Referiu seguidamente que não concorda com as explicações 

que o senhor presidente deu sobre a delegação de competências, até porque as 

competências no âmbito da orla costeira também implicam a disponibilização de 

recursos humanos, bem como uma maior despesa para a autarquia. Considerou depois 

que as razões invocadas pelo senhor presidente servem para umas delegações, mas não 

servem para outras, o que não se entende, nem se percebem os critérios que são tidos 

em conta. Lembrou ainda que o mesmo se passa na atribuição de verbas, ou seja, é tudo 

muito subjetivo, quando os vereadores não permanentes querem rigor e clareza, até 

porque o senhor presidente já tem experiência de como é gerir o município sem 

dinheiro. Referiu depois que o concelho atravessa tempos difíceis e ninguém sabe o que 
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está para vir, razão pela qual se tem que acautelar a situação financeira da autarquia. 

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se o senhor presidente disse na última 

reunião da câmara municipal que iria tomar em conta na primeira revisão ou na primeira 

prestação de contas as propostas dos vereadores não permanentes.   ---------------------  

O senhor presidente afirmou que aquilo que disse está escrito na respetiva ata.  --------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se também foi isso que o senhor presidente 

disse na assembleia municipal.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que também neste caso o que disse está registado na 

respetiva ata.  ---------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que o senhor presidente fez uma habilidade 

política, tendo juntado todos os apoios, todas as empreitadas, todos os fornecimentos 

e também as medidas propostas pelos vereadores não permanentes, num só bolo, 

confundido assim quem estava presente. Referiu depois que assim deu a ideia que os 

vereadores não permanentes queriam o impossível em termos financeiros. Considerou 

ainda que o senhor presidente disse uma coisa na câmara municipal e outra na 

assembleia municipal. Lembrou seguidamente que as propostas dos vereadores não 

permanentes nunca foram para o imediato, mas sim para serem implementadas quando 

fosse possível. Disse depois que os vereadores não permanentes também gostariam de 

desejar um bom Natal aos munícipes no Boletim Municipal, tal como os vereadores em 

funções fazem.  -------------------------------------------------------------------------------    

A senhora vice-presidente disse que mais dia, menos dia, todos os municípios vão ter 

que aceitar as novas competências, mas atualmente existe um excesso de trabalho 

sobre os serviços por causa da crise pandémica, o que ninguém poderia prever no início 

do ano. Explicou ainda que este excesso de trabalho retirou tempo aos serviços para 

preparar a aceitação das novas competências. Disse seguidamente que esse trabalho irá 

ser feito no ano dois mil e vinte e um, até porque é uma questão delicada que pode pôr 

em causa a sustentabilidade de alguns agregados familiares, razão pela qual se 

entendeu que o município não se devia precipitar. Referiu, seguidamente, que julga que 

o ano dois mil e vinte e um será mais normal, até porque grande parte dos programas já 

estão em andamento, o que irá possibilitar uma melhor preparação da receção das novas 

competências. Considerou também que alguns concursos de admissão de pessoal 

poderão ser concluídos, o que irá possibilitar um reforço das equipas para melhor 

poderem responder às novas responsabilidades.---------------------------------------------   

O senhor presidente disse que iria ver a questão do Boletim Municipal e depois diria 

alguma coisa. ----------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Ricardo Clemente pediu que a questão das condutas na Praia dos 

Arrifes não fosse esquecida.  -----------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que esta questão ficou registada. ------------------------------  

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

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

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia catorze de dezembro de dois mil e dois mil e vinte, eram das 

quantias de: ------------------------------------------------------------------------------------  

Operações Orçamentais – cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, 

quinhentos e vinte euros e trinta e nove cêntimos. ------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, oitocentos e trinta a cinco mil, seiscentos e 

vinte e nove euros e seis cêntimos. -----------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Lei n.º 75/2020, de vinte e sete de novembro, que decreta o processo 

extraordinário de viabilização de empresas; -------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 101-A/2020, de vinte e sete de novembro, que altera o 

apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de 

crise empresarial e clarifica o regime excecional e temporário de faltas justificadas 

motivadas por assistência à família; ----------------------------------------------------------   

 Da Declaração de Retificação n.º 48-A/2020, de trinta de novembro, que 

Retifica o Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro, que adequa os instrumentos 

criados no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do 

IHRU, I. P., à lei de bases da habitação, no âmbito do Programa de Estabilização 

Económica e Social; ---------------------------------------------------------------------------   

 Da Declaração de Retificação n.º 48-B/2020, de trinta de novembro, que 

retifica o Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, que regula a realização do 

inventário do património imobiliário do Estado com aptidão para uso habitacional e a 

criação de uma bolsa de imóveis do Estado para habitação, no âmbito do Programa de 

Estabilização Económica e Social; ------------------------------------------------------------  

 Do Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de quatro de 

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

A – GENERALIDADES  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144454578/details/normal?l=1
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verificação de uma situação de calamidade pública; -----------------------------------------   

 Do Decreto n.º 11/2020, de seis de dezembro, que regulamenta a aplicação do 

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

 Do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de dez de dezembro, que procede à alteração 

da Portaria n.º 1227/2006, que regula o reconhecimento das associações juvenis sem 

personalidade jurídica, à alteração da Portaria n.º 1228/2006, que cria o Registo 

Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ) e aprova o respetivo Regulamento, e à 

alteração da Portaria n.º 1230/2006, que cria os programas de apoio financeiro ao 

associativismo jovem (PAJ, PAI e PAE) e aprova o respetivo Regulamento; ---------------   

 Da Portaria n.º 284/2020, de onze de dezembro, que procede à criação do Plano 

Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil; ----------------------------------------   

 Da Portaria n.º 285/2020, de onze de dezembro, que cria a Medida de Apoio 

Excecional aos Artesãos e às Unidades Produtivas Artesanais; ----------------------------   

 Da Portaria n.º 286/2020, de catorze de dezembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 138/2020, de 9 de junho. ------------------------------------------  

= 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 – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALBUFEIRA 

- COVID-19 – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foi apresentada uma informação proveniente do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, relacionada com a COVID-19, solicitada pelos senhores 

vereadores não permanentes, documento que se dá por integralmente transcrito e do 

qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -   

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

= INFORMAÇÕES – AUTORIZAÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS A INCLUIR 

NA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL = 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544784/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544785/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544780/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135514967/details/normal?l=1
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Relativamente a este assunto foi apresentado um conjunto de documentos relativos à 

autorização de encargos plurianuais a incluir na próxima sessão da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

= INFORMAÇÕES – IMÓVEL TIPO V3, “VILA F, N.º 1”, SITO NO CERRO 

GRANDE, EM ALBUFEIRA = 

Relativamente a este assunto foi apresentado um documento relativo à estimativa de 

recuperação da moradia tipo V3, “Vila F, n.º 1”, sito no Cerro Grande, em Albufeira. -----   

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu as informações e disse que pela 

primeira vez elas foram apresentadas de uma forma clara. Referiu depois que as 

informações deveriam ser sempre apresentadas desta forma. Afirmou seguidamente 

que o relatório do Silchoro não responde às questões que foram colocadas, 

nomeadamente não referindo quantas pessoas infetadas ficaram naquela unidade 

hoteleira, qual a sua natureza e se houve ou não acompanhamento policial. Disse 

também que vai haver um concurso de videovigilância no valor de seiscentos e trinta e 

nove mil e cem euros, para várias zonas do concelho. Referiu ainda que os vereadores 

não permanentes concordam com a realização deste procedimento, mas perguntou por 

que razão as oficinas municipais não estão incluídas, até porque já sofreram alguns 

roubos, bem como o edifício da câmara municipal. Afirmou seguidamente que se tratam 

de edifícios públicos que às vezes merecem também este tipo de meios. Disse ainda que 

os vereadores não permanentes concordam com a remoção do amianto das escolas, mas 

alertou para a necessidade de retirar também o amianto das canalizações, uma vez que 

existem muitas canalizações com este produto. Defendeu ainda que o amianto é ainda 

mais perigoso nas canalizações, dado que as pessoas consomem água da rede. Disse 

seguidamente saber que o senhor presidente tem vontade de colocar vigilância privada 

em todos os edifícios municipais, pelo que perguntou se esta informação é verdadeira. 

Agradeceu mais uma vez o facto das informações terem sido apresentadas desta 

forma e explicou que os vereadores não permanentes não podem usar da palavra nas 

assembleias municipais, embora sejam membros de pleno direito deste órgão. Explicou 

ainda que estes edis só podem usar da palavra em defesa da honra, ou quando o senhor 

presidente solicita. ----------------------------------------------------------------------------       

O senhor vereador Victor Ferraz disse que existem muitos assuntos que não passam 

pela câmara municipal, sendo apreciados diretamente pela assembleia municipal, o que 
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faz com que os vereadores não permanentes não tenham acesso a esta documentação, 

ou a qualquer hipótese de os discutir. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este tipo de informação permite aos 

vereadores não permanentes estarem mais inteirados sobre estas situações. Afirmou 

ainda que o ponto das informações na ordem dos trabalhos é um ponto regularmente 

vazio. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o quadro das dormidas que foi 

apresentado diz respeito ao Silchoro, ou se é um quadro global das respostas dadas 

pelo município neste âmbito. Referiu depois que muitas dormidas dizem respeito a julho 

e que alguns infetados permaneceram no espaço por um período de dois meses, pelo que 

pediu uma clarificação deste assunto.--------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o quadro se refere às pessoas que 

estiveram infetadas no Silchoro, sendo que algumas entradas se dão em julho e algumas 

saídas aconteceram efetivamente em setembro, perguntou depois o que os senhores 

vereadores não permanentes gostariam mais de ver explicado. Disse ainda que a única 

informação que foi retirada do quadro foi o nome das pessoas, embora esta informação 

também possa ser disponibilizada mediante autorização. -----------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ninguém está a pedir o nome das 

pessoas, mas sim a quantidade de pessoas infetadas que estiveram no Silchoro. ----------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha reiterou que o quadro se refere apenas ao 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou quando foi feito o contrato com o 

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

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu que o contrato foi feito durante o 

mês de agosto. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o quadro refere estadias em julho.  -----  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que houve a necessidade de alojar algumas 

pessoas no Silchoro logo em julho. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a primeira parte do documento descreve a 

resposta do município à COVID-19, não referindo nunca que o quadro é apenas relativo 

ao Silchoro.  -----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a primeira parte do documento se 

destina apenas a situar o porquê da intervenção feita no Silchoro. ------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes apenas 

queriam saber o número de pessoas que efetivamente estiveram no Silchoro, pelo que a 
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informação do quadro seria suficiente. Referiu depois que o problema que se está a 

constatar é que o contrato foi feito em agosto, prevendo o seu início a dois de 

setembro, mas em julho já existiam pessoas a utilizar aquela unidade hoteleira.  ---------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que esta contratação está devidamente 

sustentada juridicamente, até porque o município tinha o seu plano de emergência 

ativado. Explicou depois que as pessoas infetadas tinham que ser colocadas nalgum 

sítio. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra lembrou que quando esta questão foi levantada se 

perguntou o porquê do Silchoro ter sido escolhido em detrimento de outras unidades 

hoteleiras, pelo que os vereadores não permanentes pediram então que fossem 

indicados os seguintes elementos: quem foi contactado, que valores foram 

apresentados e qual foi o critério para ser o Silchoro selecionado. Referiu 

seguidamente que nunca foi pedido o nome das pessoas, embora todos os membros da 

câmara municipal tenham consciência do seu sentido de responsabilidade, pelo que 

nunca iriam contar a quem quer que fosse os nomes das pessoas que tiveram que 

utilizar o Silchoro neste âmbito. Explicou também que assim até dá ideia que só os 

vereadores permanentes podiam ter acesso a esta informação. Afirmou depois que 

todos sabem que se tratou de uma emergência e ninguém quer retirar o mérito que o 

executivo teve nesta matéria, mas devia ser explicado o porquê da escolha do Silchoro, 

bem como a indicação dos valores que foram pedidos pelos outros hotéis. Defendeu 

ainda que também devia ser explicado se a verba inicial de quarenta mil euros está 

justificada e se este valor já foi utilizado, ou não. Disse seguidamente que também 

devia ser esclarecido porque já estavam alojadas pessoas no Silchoro em julho, quando 

o contrato apenas foi feito em agosto. Solicitou depois que fosse remetido aos 

vereadores não permanentes um relatório com a indicação das unidades hoteleiras que 

foram contactadas, que valores apresentaram, qual foi o critério de seleção do 

Silchoro, quantas pessoas estiveram nesta unidade hoteleira, sem necessidade de 

referir os nomes, quanto tempo lá estiveram, que equipas estiveram envolvidas, 

nomeadamente da GNR, do Centro de Saúde e se o delegado de saúde esteve no 

Silchoro. Referiu ainda que o que se pretende é um relatório factual, para além da 

indicação do critério de seleção do Silchoro, comparativamente às restantes unidades 

que foram contactadas. Explicou seguidamente que também podem ser facultados os 

emails enviados para as outras entidades, bem como as respostas obtidas. ----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este assunto nem sequer começou com o 

Silchoro, mas sim quando perguntou em que unidade hoteleira estavam alojadas as 
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pessoas infetadas com COVID-19, sendo que na altura ainda nem sabia que se tratava 

do Silchoro, uma vez que lhe tinha sido reportado um problema no acompanhamento que 

estava a ser feito a essas pessoas, nomeadamente na parte alimentar. Afirmou depois 

que o que se pretendem são explicações rigorosas relativamente a esta contratação. 

Referiu ainda que o executivo permanente já sabia em julho que o Silchoro seria 

escolhido, uma vez que as primeiras dormidas nessa unidade datam desse mês. 

Reconheceu depois que este tipo de contrato é possível num estado de emergência, mas 

defendeu uma clarificação de todo o processo, até porque está em causa o dinheiro dos 

munícipes. Lembrou ainda que na altura existiriam várias unidades hoteleiras 

disponíveis para prestar este serviço, pelo que é importante saber qual o critério 

utilizado para escolher o Silchoro.  ----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o relatório refere que o Hotel Bellavista não aceitou ter 

lá pessoas infetadas, enquanto o Páteo da Aldeia tinha aceite até uma determinada 

altura e depois deixou de estar disponível por causa do verão, o que também aconteceu 

com o Páteo Village.   --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que estas referências não respondem a 

nada. Explicou depois que os vereadores não permanentes têm a obrigação de colocar 

na câmara municipal as questões que lhes são colocadas no exterior e que, neste caso 

concreto, elas foram colocadas por dirigentes do PSD e por pessoas ligadas ao PSD, 

pelo que estão à vontade para falar sobre este assunto. ------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que não tinha percebido que tinham que 

ser entregues as provas dos factos. Explicou depois que em julho estavam infetados no 

Páteo Village, mas o administrador daquela unidade hoteleira comunicou que o município 

tinha que tirar de lá as pessoas dentro de vinte e quatro horas, o que fez com que se 

tivesse que ligar à pressa para outras unidades hoteleiras para ver se acolhiam estas 

pessoas.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que não valia a pena falarem-lhe de urgências, 

dado que muitos municípios criaram hospitais de campanha em pavilhões municipais, pelo 

que se podiam ter colocado provisoriamente estas pessoas em hospitais de campanha, 

hospitais esses que podiam ter sido instalados no EMA ou no Pavilhão Municipal, dois 

“elefantes brancos” que existem no concelho. Explicou ainda que ninguém estar a pôr 

em causa a resposta imediata que foi dada, mas sim o facto de ter sido escolhida uma 

unidade hoteleira em detrimento de outra. Referiu também que já disse em várias 

reuniões que é de louvar o trabalho que este executivo tem desenvolvido no âmbito da 

COVID-19. Afirmou seguidamente que no dia anterior se congratulou por verificar que 
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Albufeira não teve uma única pessoa infetada, o que é merecedor dos seus parabéns e 

revelador do trabalho notável que a senhora vereadora Cláudia Guedelha tem 

desenvolvido no âmbito da proteção civil. Lembrou depois que esta situação tem vindo a 

ser enrolada há demasiado tempo, pelo que seria importante perceber por que é que o 

Silchoro foi escolhido em detrimento de outros e quantas pessoas lá estiveram, isto 

para justificar o dinheiro que os munícipes pagam em impostos. Defendeu ainda que 

quando se fala em dinheiros públicos, tem que se falar também em transparência, não 

sendo por isso que se põe em causa o trabalho que a senhora vereadora tem feito. 

Reiterou seguidamente que aquilo que os vereadores não permanentes pretendem é um 

relatório com os emails trocados com as outras unidades hoteleiras, com os valores que 

foram oferecidos e que tipo de conversação houve, dados que não constam do relatório 

apresentado na presente reunião.  -----------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que tudo o que tem sido feito tem sido 

feito com muito esforço e com muita transparência, sendo a situação dos alojados no 

Silchoro tão transparente como os restantes procedimentos que têm sido feitos. 

Lembrou ainda que nessa altura os pavilhões escolares e o Pavilhão Municipal já tinham 

sido desativados, uma vez que tudo estava a voltar à normalidade e as escolas 

precisavam de se preparar para o início do ano letivo. Explicou também que nessa altura 

as pessoas chegavam a estar isoladas por períodos de um e de dois meses, tendo a Cruz 

Vermelha, o senhor delegado de saúde e a GNR, feito o acompanhamento de todo este 

processo. Referiu ainda que o senhor capitão está à espera da ata da reunião da câmara 

municipal em que foi afirmado que não houve qualquer tipo de intervenção, uma vez que 

ele próprio vai responder, o mesmo se passando com o senhor delegado de saúde. 

Afirmou seguidamente que houve a necessidade de mudar as pessoas do Páteo Village 

para outro local de forma expedita, o que acabou também por coincidir com as vinte e 

nove infeções que então se verificaram na obra do Hotel W. Disse depois que os 

próprios empreiteiros conduziram algumas pessoas para Lisboa, mas oito deles não 

tinham casa, pelo que não se podia deixar estas pessoas na rua. Lembrou ainda que todo 

este trabalho teve que ser feito em pleno mês de julho, numa altura em que a economia 

se começava a querer reerguer no concelho, o que só dificultou mais esta tarefa. 

Terminou pedindo mais respeito por quem trabalha.  ----------------------------------------  

O senhor presidente disse que não concorda que se considere o Pavilhão Municipal um 

“elefante branco”. -----------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se o pavilhão era utilizado todas as 

semanas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que este pavilhão tem uma 

enorme utilização por parte do desporto.  ---------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que este pavilhão poderia ser dinamizado de 

uma outra maneira. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que hoje a reunião tem mais de cem pontos 

na sua ordem de trabalhos, pelo que defendeu que se deveria ter em conta a dimensão 

das reuniões, o que possibilitaria um diálogo e uma discussão mais profícua.   -------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse não entender por que é que a polícia e o senhor 

delegado de saúde estão à espera de uma ata para fazer uma resposta relativamente a 

uma intervenção. Referiu depois que os vereadores não permanentes fizeram questões 

relativamente a esse campo, pelo que estas entidades estão à vontade para mandar um 

relatório. Defendeu seguidamente que eles não têm que esperar qualquer ata, têm é 

que fazer o relatório, se assim o entenderem. -----------------------------------------------  

= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e seis 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, 

autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Clube de Basquete de 

Albufeira, para deslocação a Portimão, no dia dois de dezembro corrente, com saída às 

18h46 e regresso às vinte e três horas, para participação em atividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar 

necessário para a realização do transporte, não devendo ultrapassar-se o limite de 

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

número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de junho, e, conforme o 

disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco 

barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação 

pela câmara. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vereador Victor 

Ferraz, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do 

Agrupamento de Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do 

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

suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------   
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= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pela senhora vice-presidente, em vinte e sete de novembro último, 

na falta do senhor presidente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado 

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para várias deslocações entre a Escola/Agrupamento 

de Escolas de Ferreiras e as Piscinas Municipais de Albufeira, no dia dois de dezembro 

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

“Mergulhar no Futuro” celebrado entre o Município de Albufeira, o Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e o Futebol Clube de Ferreiras, e, conforme o disposto no número 

três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e 

treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. -----   

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

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

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Victor Ferraz. ----   

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

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

quatro de dezembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado 

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para várias deslocações entre a Escola/Agrupamento 

de Escolas de Ferreiras e as Piscinas Municipais de Albufeira, no dia nove de dezembro 

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

“Mergulhar no Futuro” celebrado entre o Município de Albufeira, o Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e o Futebol Clube de Ferreiras, e, conforme o disposto no número 

três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e 

treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. -----   

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

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

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

tendo este último regressado à sala a seguir à votação. --------------------------------   
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= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS E GUIA FUTEBOL CLUBE  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

quatro de dezembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado 

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Quarteira, e pelo Guia Futebol 

Clube, para deslocação a Odiáxere, ambos no dia nove de dezembro corrente, para 

participação em atividades desportivas no âmbito do calendário desportivo, bem como a 

realização do trabalho suplementar necessário para a realização dos transportes, 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, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do 

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

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

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

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

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

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vice-presidente, em quatro de 

dezembro corrente, na falta do senhor presidente, 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 várias deslocações entre a Escola/Agrupamento de Escolas de 

Ferreiras e as Piscinas Municipais de Albufeira, para todas as quartas-feiras até ao 

final do ano, para participação em atividades desportivas, no âmbito do Protocolo 

“Mergulhar no Futuro” celebrado entre o Município de Albufeira, o Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e o Futebol Clube de Ferreiras. ---------------------------------------  
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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, aprovar a proposta. ------------------  

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

tendo este último regressado à sala a seguir à votação. --------------------------------   

= TRANSPORTES – ATLÉTICO CLUBE DE ALBUFEIRA E FUTEBOL CLUBE DE 

FERREIRAS – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vice-presidente, em nove de 

dezembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do 

artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de 

doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização do 

transporte solicitado pelo Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Esmoriz, com 

saída no dia dezasseis de janeiro próximo e regresso no dia dezassete de janeiro 

também próximo, e pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Beja, no dia 

dezanove de dezembro corrente, a Loulé, no dia dez de janeiro próximo, e a Olhão, no 

dia dezassete de janeiro também próximo, 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. -------------------------------------  

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

sala, reassumido a presidência. -------------------------------------------------------------   

= APOIOS – CENTRO QUALIFICA DE ALBUFEIRA – 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 seis de novembro 

último, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------   
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“Pelo Centro Qualifica de Albufeira - através do e-mail anexo ao presente, foi 

solicitado a esta Câmara Municipal autorização para utilização da Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal Lídia Jorge, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2020, das 10H00 às 

17H00, para realização de sessões de divulgação dirigidas à população desempregada 

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

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

1) Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 

meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

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

2) Que as sessões se revestem de interesse, dado que se dirigem à população 

desempregada do concelho de Albufeira, sendo ainda mais importantes no atual 

contexto de crise social causada pela pandemia da COVID 19; --------------------------  

3) Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal Lídia Jorge, bem como dos meios audiovisuais, nas datas pretendidas, nos 

termos da informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; 

4) Que será cumprido do protocolo de segurança/saúde, de acordo com normas da DGS 

– Direção Geral da Saúde; -----------------------------------------------------------------  

5) A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

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

6) Que, até à data solicitada não é possível reunir extraordinariamente a Câmara 

Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto; ----------------------------------  

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

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

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

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

a) Autorizar o Centro Qualifica de Albufeira na realização de sessões coletivas de 

divulgação, através da cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia 

Jorge, bem como dos meios humanos, técnicos e audiovisuais necessários ao seu 

funcionamento, nomeadamente computador portátil, wi-fi, datashow e tela de 

projeção, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2020, das 10H00 às 17H00; -----------------    

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

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

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

= APOIOS – INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA – DIREÇÃO 
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REGIONAL DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara em três de dezembro corrente, foi 

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

“Pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, Direção Regional do Algarve que 

através do documento junto ao presente, (mensagem eletrónica E-CMA/2020/18703) 

solicita apoio na cedência de 1 Ecógrafo Portátil Philips, no âmbito da prevenção do 

contágio pelo COVID-19. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cedência de 1 Ecógrafo portátil da marca Philips S4 - 1 para a prevenção da 

propagação de contágio do COVID-19.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em nove de dezembro corrente, foi 

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

“Pelo Agrupamento de escolas de Albufeira, que, através do documento junto ao 

presente, (mensagem eletrónica (E-CMA/2020/53759) solicita apoio na cedência de 

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

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

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

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

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

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

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

proteção constituem as medidas de prevenção do contágio por COVID-19, de acordo 

com as orientações 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

5 Garrafões de 20 litros de solução hidroalcoólica ------------------------------------------  

5 Garrafões de 25 litros de solução desinfetante de superfícies.” ------------------------  

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

= APOIOS – NUCLEGARVE – NÚCLEO DOS MOTORISTAS TERRAS DO ALGARVE 

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e cinco de novembro 

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

“A NUCLEGARVE solicitou apoio financeiro à CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA 

para o cumprimento do seu Plano de Atividades. --------------------------------------------  

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

a) A Nuclegarve é uma IPSS que desempenha um importante papel na dinamização 

sociocultural da nossa comunidade; -------------------------------------------------------   

b) O Município de Albufeira reconhece a importância social dos fins prosseguidos e dos 

serviços desempenhados pela referenciada Instituição; --------------------------------  

c) Apesar do trabalho de captação de fundos e dinamização da Instituição, os valores 

recolhidos mostram-se aquém dos necessários para que a Associação possa 

desempenhar o papel a que se propôs; ----------------------------------------------------  

d) Mediante missiva enviada a este Município, a Nuclegarve solicita apoio para a 

concretização do seu Plano de Atividades aprovado a pensar não só nos seus 

associados, mas na comunidade em geral;-------------------------------------------------  

e) Também é intenção da Nuclegarve levar a cabo um projeto de intervenção na 
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Freguesia das Ferreiras, destinado aos munícipes com mais de 55 anos de idade; -----  

f) O projeto referido na alínea anterior, torna-se pertinente no sentido em que irá 

minimizar o isolamento social dos seus destinatários, bem como irá promover o bem-

estar físico e mental dos mesmos; --------------------------------------------------------  

g) A Sede Social, nomeadamente o Pavilhão de Eventos da Associação, desempenha um 

importante papel no acolhimento e dinamização de diversas próprias e de outras 

entidades a quem o espaço é cedido; ------------------------------------------------------  

h) Todo o trabalho de dinamização desta Associação tem a vista a criação da “Aldeia 

da Solidariedade” projeto no qual o Município é parceiro, tendo disponibilizado 

diversos apoios para a sua concretização, nomeadamente a cedência do terreno ou o 

projeto de arquitetura, entre outros; ----------------------------------------------------  

i) A Instituição entregou junto dos serviços do Município, o seu Plano de Atividades e 

Orçamento para 2020, Aprovação de Contas de 2019, com parecer positivo do 

Conselho Fiscal, assim como as respetivas Atas de Aprovação em Assembleia Geral; --  

j) Preceitua o artº. 33º. nº. 1, respetivamente, alíneas o) e r) da Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro que “compete à câmara municipal deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à 

informação e defesa dos direitos dos cidadãos”; assim como “colaborar no apoio a 

programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 

administração central”; --------------------------------------------------------------------   

k) O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à paragem da quase totalidade da atividade promovida pelo 

movimento associativo; --------------------------------------------------------------------  

l) Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da 

organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um 

importante serviço à comunidade; ---------------------------------------------------------  

m) Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

instrumentos disponíveis, para a sustentabilidade do movimento associativo do 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere a atribuição de um apoio financeiro à 

Nuclegarve – Núcleo de Motoristas Terras do Algarve, uma comparticipação financeira 
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de € 25.373 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e três euros).”-------------------------  

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

= APOIOS – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e cinco de novembro 

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

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

1. Em 1931, num contexto de forte expansão das doenças oncológicas e 

simultaneamente, de progressos ao nível dos cuidados médicos prestados aos 

doentes, foi criada a chamada Comissão Iniciativa Particular de Luta Contra o 

Cancro. -------------------------------------------------------------------------------------   

2. Durante dez anos um grupo de senhoras desenvolveu um trabalho notável e inovador 

para a época, aliando à ideia da prevenção do cancro, a da promoção da saúde. --------   

3. Para desenvolver o referido trabalho organizavam peditórios e captaram muitas 

pessoas influentes que se foram associando a esta causa. -------------------------------  

4. É neste enquadramento que, a 4 de abril de 1941 (portaria n.º 9772), foi fundada a 

Liga Portuguesa Contra o Cancro cuja atividade assenta em dois princípios 

fundamentais: a Humanização e a Solidariedade. ----------------------------------------  

5. Os recursos da Liga Portuguesa Contra o Cancro concentraram-se, pois, na atenção 

ao doente e à sua família, por um lado, e na detecção precoce da doença. --------------  

6. Atualmente, uma das mais importantes iniciativas da Liga é o Programa Nacional de 

Rastreio de Cancro da Mama, contributo que tem permitido salvar vidas, preservar 

famílias e fortalecer a sociedade. --------------------------------------------------------  

7. É competência da Câmara Municipal, estabelecida na alínea u) do art.º 33 da Lei 75 

de 2013 “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 seja atribuído um apoio financeiro no valor de 5.000€ (cinco mil euros) à Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, contribuindo deste modo o Município de Albufeira para as 

atividades da mesma, 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 dos assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com 
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fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Centro de Ciência Viva 

do Algarve e da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, e invocando o previsto 

na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 

da sala, assumindo a presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------   

= APOIOS – CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE – PROPOSTA = 

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

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

a) O Centro de Ciência Viva do Algarve é uma associação sem fins lucrativos que tem 

como objecto social, nomeadamente, “o exercício da divulgação científica e tecnológica, 

mediante a promoção de acções de desenvolvimento de cultura científica e tecnológica, 

junto da população e, em especial, da comunidade juvenil; ----------------------------------  

b) Para prossecução destes objectivos societários, o Centro de Ciência Viva do Algarve 

promove, de entre outras atividades, uma exposição permanente e temática, com 

módulos de ciência e tecnologia, exposições temporárias e outras atividades; possui 

uma mediateca e um centro de acesso gratuito à internet; ---------------------------------  

c) O Município de Albufeira reconhece que as atividades e os objetivos prosseguidos 

pelo Centro se revestem de inquestionável e primordial interesse para a respectiva 

esfera de jurisdição; --------------------------------------------------------------------------  

d) Considera o Edil signatário que as entidades e associações que prosseguem aqueles 

fins e objectivos merecem, de forma inquestionável, o apoio e a colaboração desta 

Autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------  

e) O Centro de Ciência Viva do Algarve debate-se com uma indesejável escassez de 

meios económicos e financeiros; imprescindível para assegurar a manutenção da 

realização daquelas atividades e iniciativas; -------------------------------------------------  

f) O Centro de Ciência Viva do Algarve solicitou, por conseguinte, o apoio e a 

contribuição desta Autarquia, que figura como Associada daquele, no sentido da 

atribuição de uma comparticipação financeira, destinada a apoiar a realização de 

diversas iniciativas; ---------------------------------------------------------------------------  

g) Por outro lado, este executivo pretende continuar a primar por contribuir para o 

desenvolvimento cultural, intelectual, didático, recreativo e lúdico dos seus munícipes, 

assim como por aspirar promover a cultura científica e tecnológica junto dos mesmos, 

em particular, dos mais jovens; ---------------------------------------------------------------   

h) Pretende, assim, este executivo em funções promover a realização de ações de 

formação científica junto de escolas do ensino básico e, bem assim, atividades de 
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divulgação científica junto dos alunos, como sejam, o formular de questões, a 

experimentação com cuidado, o observar com atenção e a validação das conclusões 

alcançadas; ------------------------------------------------------------------------------------  

i) O Centro dispõe de meios humanos necessários ao desenvolvimento de atividades de 

divulgação científica e vê com interesse o incremento da colaboração entre o Centro e 

este Município de Albufeira; -----------------------------------------------------------------  

j) Dispõe o artº. 33º. nº. 1, respectivamente, alíneas o) e r) da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

Setembro que “compete à câmara municipal deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à execução de 

obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação 

e defesa dos direitos dos cidadãos; assim como “colaborar no apoio a programas e 

projectos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central”; 

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  

Apoiar economicamente a execução das atividades e iniciativas desenvolvidas pelo 

Centro de Ciência Viva do Algarve, no âmbito da promoção e divulgação científica e 

tecnológica, junto das escolas do concelho, mediante a atribuição de uma 

comparticipação financeira de Euros 10.000,00 (dez mil euros), para o corrente ano de 

2020.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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 foi apresentada uma proposta do seguinte teor:    

“Pelo Futebol Clube de Ferreiras, que, através do documento junto ao presente, (E-

CMA/2020/48441) solicita apoio na cedência de material de proteção e 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 medição da temperatura corporal no acesso aos locais desportivos como medida 

de prevenção do contágio 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 
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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: -------------------------------------------------------------------------------------  

3 Termómetros infravermelhos; --------------------------------------------------------------  

10 Autocolantes “mantenha a distância” -----------------------------------------------------  

6 Placas “Uso Obrigatório de máscara”. ------------------------------------------------------  

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

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

= APOIOS – REDE DE APOIO ALIMENTAR DO CONCELHO DE ALBUFEIRA  

– REFORÇO – PROPOSTA = 

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

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

1. Foram celebrados protocolos (em reunião de câmara de 2.06.2020) e renovados (em 

reunião de câmara 15.09.2020) no âmbito da Rede de Apoio Alimentar do concelho 

de Albufeira com as seguintes instituições: AHSA, CPP, SCMA, FASL e CVP; ----------   

2. Estas Instituição desenvolvem trabalho social amplamente reconhecido, pela 

qualidade dos serviços prestados, no que diz respeito quer à qualidade dos serviços 

que oferece, quer à excelência e conhecimentos dos seus recursos humanos; ----------  

3. Verificou-se um acrescimento na solicitação de apoios no âmbito da alimentação; -----  

4. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso 

específico Albufeira um aumento das situações de extrema gravidade; ----------------  

5. Se torna necessário realizar um reforço financeiro às Instituições que prestam 

apoio aos munícipes que se encontram em situação vulnerável; --------------------------  

6. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

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

outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o 

apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o 

caso; ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal delibere: --------------------------------------  
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 Aprovar um reforço financeiro à Associação Humanitária Solidariedade Albufeira no 

valor de 2.800€ (dois mil e oitocentos euros); -------------------------------------------   

 Aprovar um reforço financeiro ao centro Paroquial de Paderne no valor de 1.400€ 

(mil e quatrocentos euros); ----------------------------------------------------------------  

 Aprovar um reforço financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira no valor 

de 10.500€ (dez mil e quinhentos euros); -------------------------------------------------  

 Aprovar um reforço financeiro à Fundação António Silva Leal no valor de 7.000€ 

(sete mil euros); ---------------------------------------------------------------------------  

 Aprovar um reforço financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Silves 

Albufeira no valor de 7.000€ (sete mil euros);” ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que é necessário perceber o que de 

facto a câmara municipal tem vindo a ajudar, até para o discurso ser percetível. 

Referiu ainda que seria importante perceber o volume do apoio, mas também que 

instituições foram efetivamente apoiadas, uma vez que esta câmara municipal tem 

feito um grande trabalho de apoio junto das instituições, mas muitas das vezes 

não se percebe o volume que está em causa, nomeadamente no âmbito da COVID-

19 e nos Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção 

Coletiva. Afirmou seguidamente que muitas vezes o senhor presidente refere 

apoios que a câmara municipal dá para além das suas normais competências, como 

é o caso da GNR, pelo que é importante que este valor esteja apurado em cada 

discussão. Disse ainda que também seria útil ter estes dados no âmbito dos 

protocolos, pois, por vezes, a câmara municipal celebra um determinado protocolo, 

mas depois ainda apoia algumas instituições para além do previsto nos respetivos 

protocolos. Terminou dizendo que estes apoios devem ser devidamente 

contabilizados, uma vez que deve haver rigor. -------------------------------------------  

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

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

sala, reassumido a presidência.-------------------------------------------------------------   

= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de dezembro corrente, foi 

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

“O Município de Albufeira, em conjunto com a Escola Básica e Secundária de Albufeira 

pretende celebrar um Protocolo de Colaboração com vista à gestão e utilização do 

Pavilhão Desportivo do referido Estabelecimento Escolar. ---------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
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1. Se trata de um equipamento que, dando resposta no período escolar aos utentes 

deste Estabelecimento, tem condições para ser colocado ao serviço da comunidade 

fora desse mesmo horário. ----------------------------------------------------------------  

2. Albufeira dispõe de uma oferta desportiva significativa, a qual necessita de um 

apoio de base ao nível dos espaços desportivos existentes. -----------------------------  

3. Entende o Município que o estabelecimento deste Protocolo contribui para a criação 

de condições para o fomento da atividade desportiva no concelho, porquanto 

viabiliza a utilização do Pavilhão Desportivo por parte de clubes e associações locais 

que desenvolvam projetos de interesse para a comunidade. -----------------------------  

4. O Município considera a atividade associativa dos Clubes de interesse para o 

concelho de Albufeira, e para a região do Algarve, pelo que, no exercício das suas 

competências, designadamente, as previstas na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, nos arts.º 6.º, n.º 1, e 46.º, da Lei n.º 5/2007, de 16 de 

Janeiro, e no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. ----------------  

5. A efetivação deste Protocolo trará um conjunto de responsabilidades acrescidas a 

ambas as entidades que deve ser devidamente acautelada. ------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar o estabelecimento do Protocolo 

de Colaboração com vista à Gestão e Utilização do Pavilhão Desportivo da Escola Básica 

e Secundária de Albufeira.” ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de vinte e cinco mil euros.” -------  

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA = 

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

= IMÓVEIS – PRÉDIO URBANO, URBANIZAÇÃO DE VALE PEDRAS, LOTE L1, 

FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

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

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

“Cabe ao Município de Albufeira defender, promover e salvaguardar os interesses 

próprios das suas populações. -----------------------------------------------------------------  
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Nomeadamente, os municípios dispõem de atribuições nos domínios do equipamento 

rural e urbano, tempos livres e desporto e polícia municipal, alínea a), f) e o) do art.º 23 

da Lei n.º 75/2013 de 12/09. -----------------------------------------------------------------  

Nessa sequência é política do Município de Albufeira adquirir prédios urbanos bem 

situados a nível de centralidade e acessos. --------------------------------------------------  

Com capacidade para satisfazer as necessidades específicas das populações das várias 

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------  

A compra de prédios urbanos para integrar o património privado do Município, 

possibilita que o mesmo possua um conjunto de imoveis adequados à instalação de 

infraestruturas de apoio, com vista ao melhoramento da qualidade de vida das 

populações. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Albufeira necessita de instalar devidamente a Policia Municipal, que até 

hoje não tem instalações próprias. -----------------------------------------------------------  

O prédio que se pretende adquirir, para além de ser amplo, com espaço verde à volta, 

perto de estabelecimentos de ensino e dentro da própria cidade, tem uma área e 

afetação (serviços) com interesse para o Município para lá instalar condignamente a 

Policia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Albufeira, há muito que procurava instalações para este fim. E este 

prédio tem a descrição, amplitude e afetação que se exige para este tipo de 

instalações. A área construída, parque de estacionamento e área verde envolvente 

permite a utilização para os fins que se pretende. ------------------------------------------  

Pelo que, foi requerida uma avaliação da Perita avaliadora Vera Santos, que avaliou o 

referido prédio urbano no montante de € 649 000,00 (seiscentos e quarenta e nove mil 

euros), tendo em conta as características do mesmo. ---------------------------------------  

Após negociação direta, foi aceite pela proprietária DISTINCT BALLOON-

UNIPESSOAL LDA., pessoa coletiva n.º 515730793, com sede em R. Quinta do 

Paizinho, n.º 11, Edifício Holiday Inn Express, Carnaxide, Queijas, Oeiras 2790 236 

Carnaxide, vender ao Município de Albufeira, pelo preço de € 600 000, 00 (seiscentos 

mil euros) o prédio urbano sito em Urbanização Vale Pedras, lote 1, zona dos Brejos, 

8200-200 Albufeira, destinado a serviços, com área total de 30 800m2, área de 

implantação de 325,55 e dois pisos, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 13762 

da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e descrito na CRP de Albufeira sob o n.º 

8770 da freguesia de Albufeira. -------------------------------------------------------------  

A venda deverá ser realizada livre de ónus ou encargos, pessoas e bens e no estado em 

que se encontra atualmente o imóvel. --------------------------------------------------------  



15 de dezembro de 2020  

Como supra se disse são atribuições do Município intervir nos domínios do equipamento 

rural e urbano, tempos livres e desporto e polícia municipal, conforme previsto nas 

alíneas a), f) e o) do art.º 23 do D.L. 75/2013 de 12/09/2013. -----------------------------  

Compete à Câmara Municipal, no exercício das suas competências adquirir bens imóveis 

de valor até 1000 vezes a RMMG (art.º 33 n.º 1 aliena g) do D.L. 75/2013 de 

12/09/2013). ----------------------------------------------------------------------------------  

O valor de venda do prédio urbano supra identificado, é de € 600 000, 00 (seiscentos 

mil euros), inferior, portanto, a 1000 vezes a RMMG. ---------------------------------------  

Pelo que, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------  

À Digníssima Câmara Municipal de Albufeira que delibere adquirir livre de ónus ou 

encargos, pessoas e bens, prédio urbano sito em Urbanização Vale Pedras, lote 1, zona 

dos Brejos, 8200-200 Albufeira, destinado a serviços, com área total de 30 800m2, 

área de implantação de 325,55 e dois pisos, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

n.º 13762 da freguesia de Albufeira e Olhos de Água e descrito na CRP de Albufeira 

sob o n.º 8770 da freguesia de Albufeira a DISTINCT BALLOON-UNIPESSOAL LDA., 

pessoa coletiva n.º 515730793, com sede em R. Quinta do Paizinho, n.º 11, Edifício 

Holiday Inn Express, Carnaxide, Queijas, Oeiras 2790 236 Carnaxide, pelo valor de € 

600 000,00 (seiscentos mil euros) e que aprove a minuta da respetiva escritura, que se 

anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

JUNTA. Minuta da escritura.” ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta da escritura nela referida, documento do 

qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------  

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

= IMÓVEIS – PRÉDIO RÚSTICO, SITUADO EM PÉ DA CRUZ, SECÇÃO V, 

FREGUESIA DE PADERNE – PROPOSTA = 

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

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

“É da competência do Município de Albufeira defender, promover e salvaguardar os 

interesses próprios das suas populações. ----------------------------------------------------  

Nomeadamente, os municípios dispõem de atribuições nos domínios do equipamento 

rural e urbano, património, cultura e ciência, tempos livres e desporto e promoção do 

desenvolvimento, alínea a), e), f) e m) do art.º 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09. ---------  

Nessa sequência é política do Município de Albufeira adquirir prédios rústicos e 

urbanos bem situados a nível de centralidade e acessos.------------------------------------  

Com capacidade para satisfazer as necessidades específicas das populações das várias 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

15 de dezembro de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------  

A compra de prédios rústicos e urbanos para integrar o património privado do 

Município, possibilita que o mesmo possua um conjunto de imoveis adequados à 

instalação de infraestruturas de apoio, com vista ao melhoramento da qualidade de vida 

das populações. --------------------------------------------------------------------------------  

O terreno em causa, há muito que está ao serviço da freguesia, tendo servido para lá 

realizar o mercado mensal e, ultimamente, serve, esporadicamente, como parque de 

estacionamento público. -----------------------------------------------------------------------  

No entanto o terreno tem outras valências, pelo facto de se situar à entrada do 

aglomerado urbano de Paderne. --------------------------------------------------------------   

Foi requerida uma avaliação da Perita avaliadora Vera Santos, que avaliou o referido 

prédio no montante de € 31 000,00 (trinta e um mil euros), tendo em conta as 

características do mesmo. --------------------------------------------------------------------  

Após negociação direta, foi aceite pelos proprietários FERNANDO EDUARDO DA 

SILVA PICALUGA NEVADO, casado, com o NIF 114524084, ANA MARIA DA SILVA 

PICALUGA NEVADO, com o NIF 129522503 e PAULO MIGUEL DA SILVA PICALUGA 

NEVADO, com o NIF 129522350 e PEDRO MANUEL DA SILVA PICALUGA NEVADO 

com o NIF 114524092, vender ao Município de Albufeira, pelo preço de € 34 000, 00 

(trinta e quatro mil euros) o prédio rústico sito em Pé da Cruz, freguesia de Paderne, 

concelho de Albufeira, composto por cultura arvense e leitos de curso de agua, com 

área total de 3880m2, área, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 79 da secção 

“V” da freguesia de Paderne e descrito na CRP de Albufeira sob o n.º 634 da freguesia 

de Paderne. ------------------------------------------------------------------------------------  

A venda deverá ser realizada livre de ónus ou encargos, pessoas e bens e no estado em 

que se encontra atualmente o imóvel. --------------------------------------------------------  

Como supra se disse são atribuições do Município intervir nos domínios do equipamento 

rural e urbano, património, cultura e ciência, tempos livres e desporto e promoção do 

desenvolvimento, alínea a), e), f) e m) do art.º 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09. ---------  

Compete à Câmara Municipal, no exercício das suas competências adquirir bens imoveis 

de valor até 1000 vezes a RMMG (art.º 33.º n.º 1 aliena g) do D.L n.º 75/2013 de 

12/09/2013). ----------------------------------------------------------------------------------  

O valor de venda do prédio rústico supra identificado, é de € 34 000, 00 (trinta e 

quatro mil euros), inferior, portanto, a 1000 vezes a RMMG. -------------------------------  

Pelo que, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------  

À Digníssima Câmara Municipal de Albufeira que delibere adquirir livre de ónus ou 
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encargos, pessoas e bens, o prédio rústico sito em Pé da Cruz, freguesia de Paderne, 

concelho de Albufeira, composto por cultura arvense e leitos de curso de água, com 

área total de 3880m2, área, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 79 DA 

SECÇÃO “v” da freguesia de Paderne e descrito na CRP de Albufeira sob o n.º 634 da 

freguesia de Paderne a FERNANDO EDUARDO DA SILVA PICALUGA NEVADO, 

casado, com o NIF 114524084, ANA MARIA DA SILVA PICALUGA NEVADO, com o 

NIF 129522503 e PAULO MIGUEL DA SILVA PICALUGA NEVADO, com o NIF 

129522350 e PEDRO MANUEL DA SILVA PICALUGA NEVADO com o NIF 114524092, 

pelo preço de € 34 000,00 (trinta e quatro mil euros) e que aprove a minuta da 

respetiva escritura, que se anexa. ------------------------------------------------------------  

JUNTA: Minuta da escritura.” ---------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta da escritura nela referida, documento do 

qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------   

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

= IMÓVEIS – PRÉDIO RÚSTICO, SITUADO EM CORTELHAS, SECÇÃO F, 

FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 

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

= IMÓVEIS – DUAS LOJAS, URBANIZAÇÃO QUINTA DA BELA VISTA, LOTE 

E1, 1.º ANDAR – LOJA 10 - FRAÇÃO J E LOJA 11 – FRAÇÃO L, FREGUESIA 

DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

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

= IMÓVEIS – IMÓVEL, SITO EM CASAS OU LADEIRA DA FONTE, LOTE 5, 

RÉS-DO-CHÃO, ESQUERDO, LETRA C, FREGUESIA DE PADERNE  

– PROPOSTA = 

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

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

“Cabe ao Município de Albufeira defender, promover e salvaguardar os interesses 

próprios das suas populações. -----------------------------------------------------------------  

Nomeadamente, os municípios dispõem de atribuições nos domínios do equipamento 

rural e urbano, património e habitação, conforme alíneas a), e) e i) do art.º 23 da Lei n.º 

75/2013 de 12/09. ----------------------------------------------------------------------------  

Nessa sequência é política do Município de Albufeira adquirir prédios urbanos bem 

situados a nível de centralidade e acessos. --------------------------------------------------  

Com capacidade para satisfazer as necessidades específicas das populações das várias 

freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A compra de prédios urbanos para integrar o património privado do Município, 

possibilita que o mesmo possua um conjunto de imoveis adequados à habitação, com 

vista ao melhoramento da qualidade de vida das populações. -------------------------------  

 O prédio que se pretende adquirir, está bem situado e próximo de estabelecimentos 

de ensino e de instalações desportivas, encontrando-se próximo do centro populacional 

de Paderne. ------------------------------------------------------------------------------------  

A fracção em causa destina-se a habitação. -------------------------------------------------  

O mercado de arrendamento, nomeadamente no concelho de Albufeira, não permite 

uma resposta habitacional imediata aos munícipes. ------------------------------------------  

Pelo que, foi requerida uma avaliação da Perita avaliadora Vera Santos, que avaliou o 

referido prédio urbano no montante de € 97 000,00 (noventa e sete mil euros), tendo 

em conta as características do mesmo, conforme relatório anexo à presente proposta. --  

Após negociação direta, foi aceite pelo proprietário Rui Sequeira Botelho da Silva, 

pessoa individual n.º 195101499 portador do cartão de cidadão n.º 09272484 1ZX7, 

válido até 06/12/2028, residente na Rua da Igreja – Edifício Nobre – fracção AH – 1.º 

andar, no sítio e freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira, vender ao Município de 

Albufeira, pelo preço de € 105.000,00 (cento e cinco mil euros) a fracção autónoma, 

destinada a habitação, composta por quatro divisões assoalhadas, cozinha, duas casas 

de banho, despensa, e varanda, correspondente ao rés-do-chão, esquerdo, identificada 

pela letra “C”, do prédio urbano, designado por Lote 5, sito em Casas ou Ladeira da 

Fonte, freguesia de Paderne, concelho de Albufeira, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Albufeira sob o n.º 814 e inscrito na matriz predial sob o artigo 

2542 com o alvará de licença para habitação ou ocupação n.º 565, emitido pela Câmara 

Municipal de Albufeira em 05/12/1991. ------------------------------------------------------   

A venda deverá ser realizada livre de ónus ou encargos, pessoas e bens e no estado em 

que se encontra atualmente o imóvel. --------------------------------------------------------  

Como supra se disse são atribuições do Município intervir nos domínios do equipamento 

rural e urbano, conforme previsto nas alíneas a), e) e i) do art.º 23 do D.L. 75/2013 de 

12/09/2013. -----------------------------------------------------------------------------------  

Compete à Câmara Municipal, no exercício das suas competências adquirir bens imoveis 

de valor até 1000 vezes a RMMG (art.º 33 n.º 1 aliena g) do D.L. 75/2013 de 

12/09/2013). ----------------------------------------------------------------------------------  

O valor de venda da fracção autónoma supra identificada, é de € 105 000,00 (cento e 

cinco mil euros), inferior, portanto, a 1000 vezes a RMMG. --------------------------------  

Pelo que, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------  
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À Digníssima Câmara Municipal de Albufeira que delibere adquirir livre de ónus ou 

encargos, pessoas e bens, a fracção autónoma, destinada a habitação, composta por 

quatro divisões assoalhadas, cozinha, duas casas de banho, despensa, e varanda, 

correspondente ao rés-do-chão, esquerdo, identificada pela letra “C”, do prédio urbano, 

designado por Lote 5, sito em Casas ou Ladeira da Fonte, freguesia de Paderne, 

concelho de Albufeira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o 

n.º 814 e inscrito na matriz predial sob o artigo 2542, com o alvará de licença para 

habitação ou ocupação n.º 565, emitido pela Câmara Municipal de Albufeira em 

05/12/1991, a Rui Sequeira Botelho da Silva, pessoa individual n.º 195101499 e 

portador do cartão de cidadão n.º 09272484 1ZX7, válido até 06/12/2028, pelo valor 

de € 105 000,00 (cento e cinco mil euros) e que aprove a minuta da respetiva escritura, 

que se anexa à presente. ----------------------------------------------------------------------  

JUNTA. Minuta da escritura.” ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta da escritura nela referida, documento do 

qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – ALBUFEIRA SURF CLUBE = 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ALBUFEIRA SURF 

CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

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



  

 

 

 __________________________ 

 

 

15 de dezembro de 2020  

Câmara Municipal de Albufeira 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e 

associações. --------------------------------------------------------------------------------  

10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da 

organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um 

importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ----------------  

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

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do 

movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de 

jovens e adultos que praticam atividade desportiva. -------------------------------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Albufeira Surf Clube.” --------  
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Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de onze mil, duzentos e 

noventa e quatro euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez 

mil euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de 

Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil 

euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar de oitocentos euros para 

apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, 

limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. ------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – ADENDA - IMORTAL BASKET CLUB = 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o IMORTAL 

BASKET CLUBE, uma Adenda ao Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube.------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

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

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  
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5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------   

8. Na esteira do mencionado nos considerandos antecedentes, entre ambos os 

Outorgantes foi celebrado no corrente ano de 2020, Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo no qual não foram considerados todos os projetos de 

desenvolvimento desportivo apresentados pelo “Clube”. ---------------------------------  

9. Face à complexa situação vivida pelos clubes e associações e ao interesse na 

promoção da referida modalidade, tal situação torna necessária a realização do 

respetivo acerto. --------------------------------------------------------------------------  

10. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e 

associações. --------------------------------------------------------------------------------  

11. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da 

organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um 

importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ----------------  

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

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do 

movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de 

jovens e adultos que praticam atividade desportiva. -------------------------------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração de uma Adenda ao 

respetivo Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Imortal Basket 

Clube.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta de adenda ao contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 
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pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------   

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

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quarenta mil euros destinada 

a apoiar a equipa sénior.-----------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o município tem que promover a 

equidade entre os clubes. Referiu depois que os vereadores não permanentes 

concordam com mais este apoio ao Imortal Basket Club, sendo que o primeiro foi 

para apoiar a equipa sénior que está a disputar e muito bem o Campeonato da 

Primeira Liga. Afirmou ainda que o apoio agora em causa se destina à equipa 

sénior feminina. Lembrou depois que o Clube de Basquete de Albufeira fez um 

pedido de reforço para a sua equipa sénior em setembro, mas ainda não obteve 

qualquer resposta. Defendeu seguidamente que deve haver respeito pelas 

instituições e pelos clubes, pelo que tem que existir alguma equidade entre clubes. 

Referiu ainda que o apoio em causa rondava os vinte mil euros, pelo que não se 

percebe esta demora.------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que este apoio será atribuído em breve. -------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o senhor presidente já deu esta 

resposta várias vezes, mas que ainda nada foi feito nesse sentido. -------------------  

O senhor presidente disse que este apoio deverá ser apreciado na próxima reunião 

da câmara municipal. Terminou dizendo que nunca esteve em causa a equidade 

entre clube e associações. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente referiu que o apoio para o Imortal Basket 

Club é superior por está a disputar a ProLiga. -------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL PRAIA DA FALÉSIA = 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA E CULTURAL PRAIA DA FALÉSIA, um Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares 

desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  
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2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

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

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

9. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e 

associações. --------------------------------------------------------------------------------  

10. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da 
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organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que representam um 

importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos. ----------------  

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

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade do 

movimento associativo do concelho, cuja importância se espelha nos milhares de 

jovens e adultos que praticam atividade desportiva. -------------------------------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva e 

Cultural Praia da Falésia.” ---------------------------------------------------------------------  

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil, cento e 

setenta e um euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil 

euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de 

Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil 

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

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – ATLETA DIOGO SOUSA = 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Atleta DIOGO 

SOUSA um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo atleta. --------------------------------------------   

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

1. Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

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

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo. ------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 
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atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto – Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na 

sua redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um conceituado desportista que, na modalidade de “Stand 

Up Paddle” tem participado em Campeonatos Nacionais e Europeus. --------------------    

8. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à reorganização de toda a atividade desportiva. --------------  

9. Tal situação veio representar um défice de receita que veio colocar maiores 

entraves no desenvolvimento dos mais variados projetos desportivos. -----------------  

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

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos 

projetos desportivos locais. ---------------------------------------------------------------   

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Atleta Diogo Sousa.” ----------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

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

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cinco mil euros destinada à 

participação no Campeonato Nacional e Europeu de “Stand Up Paddle.” --------------------   

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

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

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

 

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - TÂNIA DOS SANTOS JERÓNIMO – PROPOSTA = 

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

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

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

a. O n.º 1, do art.º 92.º, do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade; ---------------------------------------------------------------------  

b. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo n.º 93 da LTFP, a mobilidade prevista 

reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras 

ou categorias; ------------------------------------------------------------------------------  

c. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

d. Nos termos do preceituado no artigo n.º 99-A da LTFP, na redação em vigor, a 

mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se definitivamente, 

mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do órgão executivo, 

desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:--------------------------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. -----------------------------------------------------------------------  

e. No mapa de pessoal de 2020 encontra-se vago, na DDESC-DAS um posto de 

trabalho na carreira de Técnico Superior; -----------------------------------------------  

f. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

g. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pelo dirigente da 

DDESC-DAS e de procedimento de mobilidade, o/a trabalhador/a Tânia dos Santos 

Jerónimo encontra-se designado na situação de mobilidade intercarreiras, desde 

1/2/2020; ----------------------------------------------------------------------------------  

h. O período de desempenho de funções do/a trabalhador/a na carreira de Técnico 

Superior, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao período 

experimental estabelecido para a carreira de Técnico Superior; -----------------------  

i. As funções desempenhadas pelo/a trabalhador/a têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DDESC-DAS; ------------------------------  

j. O/A trabalhador/a é titular do/a Licenciatura em Educação Social, e manifestou o 

seu acordo com a consolidação da sua mobilidade na carreira de Técnico Superior; ---  

k. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 

99.º-A da LTFP; ----------------------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva do/a 

trabalhador/a Tânia dos Santos Jerónimo, no posto de trabalho vago na DDESC-DAS, 

na carreira de Técnico Superior, na Posição 2 Nível 15 da tabela remuneratória única, 

correspondente à remuneração de 1205,08 €, com efeitos a partir do dia seguinte ao 

da aprovação em reunião da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - LILIANA GUERREIRO MATEUS – PROPOSTA = 

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

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

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

a. O n.º 1, do art.º 92.º, do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 
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conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade; ---------------------------------------------------------------------  

b. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo n.º 93 da LTFP, a mobilidade prevista 

reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras 

ou categorias; ------------------------------------------------------------------------------  

c. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

d. Nos termos do preceituado no artigo n.º 99-A da LTFP, na redação em vigor, a 

mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se definitivamente, 

mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do órgão executivo, 

desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:--------------------------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. ------------------------------------------------------------------------  

e. No mapa de pessoal de 2020 encontra-se vago, na DDESC-DTDEC um posto de 

trabalho na carreira de Técnico Superior; -----------------------------------------------  

f. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

g. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pelo dirigente da 

DDESC-DTDEC e de procedimento de mobilidade, o/a trabalhador/a Liliana 

Guerreiro Mateus encontra-se designado na situação de mobilidade intercarreiras, 

desde 12/9/2019; --------------------------------------------------------------------------  

h. O período de desempenho de funções do/a trabalhador/a na carreira de Técnico 

Superior, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao período 

experimental estabelecido para a carreira de Técnico Superior; -----------------------  

i. As funções desempenhadas pelo/a trabalhador/a têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DDESC-DTDEC; ---------------------------  

j. O/A trabalhador/a é titular do/a Mestrado em Ciências da Documentação - Ramo 

Arquivo, e manifestou o seu acordo com a consolidação da sua mobilidade na carreira 

de Técnico Superior; ----------------------------------------------------------------------  
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k. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 

99.º-A da LTFP; ----------------------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva do/a 

trabalhador/a Liliana Guerreiro Mateus, no posto de trabalho vago na DDESC-DTDEC, 

na carreira de Técnico Superior, na Posição 2 Nível 15 da tabela remuneratória única, 

correspondente à remuneração de 1205,08 €, com efeitos a partir do dia seguinte ao 

da aprovação em reunião da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------  

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

= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO – INFORMAÇÃO = 

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

Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 

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

“Através das distribuições SGDCMA/2020/62819, SGDCMA/2020/59845, 

SGDCMA/2020/66799, SGDCMA/2020/68483, SGDCMA/2020/66039, 

SGDCMA/2020/70977, SGDCMA/2020/74279 e SGDCMA/2020/73652), foi 

solicitado proceder à restituição dos valores pagos em excesso, conforme quadro 

abaixo, sendo que a situação se encontra devidamente informada e o valor a restituir. --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

 

NIF 

VALOR A 

RESTITUIR 

 

MOTIVO 

Quimera Salteada, Lda. 514408820 € 55,96 Pagamento de Taxa de OVP que se 

encontra isenta até março de 2021. 

Guia n.º 3720/2020 

(SGDCMA/2020/62819) 

Bruno Filipe da Silva Ferraz 237954656 € 280,00 Pagamento da mensalidade de 

mercados referente ao mês de 

abril. Isenta por despacho até 

30.06.2020 

Fatura n.º 010/56 

(SGDCMA/2020/59845) 

José Eduardo Madeira 

Francisco 

105716634 € 23,59 Pagamento duplicado de processos 

de execução fiscal 

(SGDCMA/2020/66799) 

Carminda de Jesus Santos 

Rasteiro - Cabeça de Casal 

da Herança 

741066653 € 46,57 Pagamento duplicado de processos 

de execução fiscal 

(SGDCMA/2020/66799) 
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Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 

Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  

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

precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. --------------  

 

 

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “ALGARVE – PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

EM REDE” AVISO – ALG-14-2020-15 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em três de dezembro corrente, do 

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

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

Tendo em vista os compromissos assumidos por Portugal ao nível europeu, em matéria 

de património natural e cultural, para o período 2014-2020 e tendo presente o 

contexto de pandemia provocada pelo COVID-19, é pretensão do Programas 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 

Tiago José Pereira Borges 

Pito 

218291329 € 39,76 Pagamento duplicado de processos 

de execução fiscal 

(SGDCMA/2020/68483) 

Maria Graciosa Costa dos 

Santos Silva 

125671059 €50,00 Pagamento OVP referente ao mês 

de março, isenta por despacho 

Fatura n.º 010/519 

(SGDCMA/2020/66039) 

Clube Med, SA 980081688 € 3.481,60 Pagamento de Taxa de OVP que se 

encontra isenta até março de 

2021. 

Guia n.º 4185/2020 

(SGDCMA/2020/70977) 

Beachrobin - 

Investimentos Imobiliários 

SA 

506797589 € 12.003,71 Transferência no valor de 

€18.495,75 para pagamento da 

fatura n.º 003/112863/2020, no 

valor de € 6.492,04. 

Guia n.º 4352 

SGDCMA/2020/74279 

Peeters Hendrikus 281845786 € 35,68 Restituição do valor das custas 

pago em Execução Fiscal. DRC n.º 

6961 (15,77), DRC n.º 6963 

(10,63), DRC n.º 6964 (9,28). 

(SGDCMA/2020/73652) 
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Operacionais Regionais, contribuírem para a preservação dos valores naturais e 

culturais, por via da sua conservação e da sua valorização turística, enquanto fatores 

de competitividade no modelo regional de desenvolvimento económico. --------------------  

Neste sentido, foi publicado o Aviso ALG-14-2020-15 cujo objetivo específico consiste 

em conceder apoios financeiros aos investimentos que visem promover a dinamização, 

promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de 

diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua 

qualificação e valorização turística, por via da realização de eventos associados ao 

património, à cultura e a bens culturais. -----------------------------------------------------  

Neste sentido, na reunião extraordinária da Comunidade Intermunicipal do Algarve 

realizada por videoconferência no dia 27 de julho de 2020, foi presente uma proposta 

(número seiscentos e setenta e nove) com vista à apresentação de uma proposta 

respeitante à “Programação Cultural em Rede”, no âmbito do Aviso ALG-14-2020-15 do 

PO Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nomeadamente: ----------------------  

 A metodologia de repartição do valor pelos 18 beneficiários em partes iguais 

(eventualmente sujeito a ajustes quando da elaboração do orçamento final da 

candidatura), correspondendo o montante de 44.444€ de comparticipação a cada 

beneficiário da candidatura a apresentar; -----------------------------------------------  

 O pedido ao Gestor do CRESC Algarve 2020, de prorrogação do prazo para 

apresentação de candidaturas até 30 de setembro de 2020; ---------------------------  

 A constituição de uma Comissão de Acompanhamento da candidatura integrada pelos 

representantes dos Municípios, AMAL e a Direção Regional de Cultura do Algarve. ---  

Após a aprovação por parte da Comunidade Intermunicipal do Algarve, coube a cada 

Município, aprovar individualmente a formalização da referida candidatura em rede, a 

qual foi Deliberado em Reunião de Câmara, por parte do Município de Albufeira, do dia 

29 de setembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------  

A candidatura tem como entidade líder a AMAL. --------------------------------------------  

O investimento previsto para o Município de Albufeira para o ano de 2021 é de 

100.000€, prevendo-se uma comparticipação de 44.444€. ----------------------------------  

Assim, vêm a AMAL, a pedido da CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, solicitar alguns elementos em falta, no âmbito da 

operação ”ALG-04-2114-FEDER-000079 - ALGARVE - PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM 

REDE”, até às 12h00 do dia 3 de dezembro. -------------------------------------------------  

Por não ser possível reunir extraordinariamente à Câmara de forma a deliberar em 
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tempo útil a assinatura do acordo de parceria entre a AMAL e o Município de 

Albufeira, estão 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Assinatura do acordo de parceria a celebrar entre Acordo de Parceria entre a CI-

AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, os 16 municípios e a Direção 

Regional de Cultura. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

= CANDIDATURAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS MUNICIPAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS, DO 

FUNDO AMBIENTAL (DESPACHO N.º 7262/2020, DE 17 DE JULHO)  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em nove de dezembro corrente, do 

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

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

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

na sua atual redação, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

educativa de interesse para o Município. Compete igualmente à Câmara Municipal, criar, 

construir e gerir instalações e equipamentos integrados no património do Município, de 

acordo com a alínea ee) do n.º 1 da mesma Lei. ----------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar o despacho do Senhor Presidente de 

12/08/2020, determinando a formalização da candidatura do Município de Albufeira ao 

Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de 

Sistemas de Recolha de Biorresíduos, do Fundo Ambiental, no âmbito do Despacho n.º 

7262/2020, de 17 de julho, bem como o envio para apreciação da Assembleia Municipal, 

na sua reunião de 18/08/2020. ---------------------------------------------------------------  

No dia 12/08/2020 foi formalizada a candidatura do Município de Albufeira ao 

Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de 

Sistemas de Recolha de Biorresíduos, do Fundo Ambiental. --------------------------------  

No dia 30/09/2020 foi aprovado pela digníssima Assembleia Municipal a formalização 

da candidatura. --------------------------------------------------------------------------------  
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No dia 26/11/2020, foi rececionada a comunicação do Fundo Ambiental relativamente à 

publicação do Relatório Final onde o Município de Albufeira consta da lista de 

candidaturas elegíveis para Financiamento. --------------------------------------------------  

No seguimento da notificação com o Relatório Final da análise das candidaturas 

submetidas, foi enviado ao Município de Albufeira, no dia 04/12/2020, o Contrato de 

Financiamento para outorga digital qualificada, tendo sido solicitada a devolução do 

mesmo até ao dia 10/12/2020, não sendo possível reunir extraordinariamente a Câmara 

de forma a deliberar em tempo útil a assinatura do Contrato de Financiamento, 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 assinatura do Contrato de Financiamento no âmbito do Programa de Apoio à 

Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha 

de Biorresíduos, do Fundo Ambiental (Despacho n.º 7262/2020, de 17 de julho); -----  

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

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

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

= CANDIDATURAS – CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 

PROJETO ARCADE, DESENVOLVIDO PELO CENTRO-EUROPEIA – 

SECRETARIADO EXECUTIVO (CEI-ES) - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em nove de dezembro corrente, do 

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

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

O Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira foi notificado no passado dia 13 de 

novembro de 2020 sobre a atribuição do Selo COME-IN! Label. Este selo tem como 

objetivo promover a acessibilidade e a inclusão visando uma experiência museológica 

para todos e pretende ser uma marca mundial para museus empenhados na 

acessibilidade, promovendo a democracia, a não discriminação e a igualdade de 

oportunidades, bem como uma cultura acessível e direitos culturais iguais para todas as 

pessoas interessadas, visando sensibilizar para as várias dimensões do valor 

acrescentado da inclusão, bem como fornecer informações promissoras e fiáveis aos 

visitantes com deficiência. -------------------------------------------------------------------  

No seguimento da atribuição do Selo COME-IN! Label a vários museus pelo mundo, o 

Centro-Europeia - Secretariado Executivo (CEI-ES) está a trabalhar na finalização de 
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uma proposta ao projeto ARCADE, para apoiar os museus. ----------------------------------  

Assim, o CEI-ES, vem convidar o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira a 

participar no projeto, que irá proporcionar um apoio de 30.000 € (trinta mil euros), a 

atribuir a projetos específicos que visem promover uma experiência mais inclusiva e 

acessível para todos os públicos sob a ótica da inovação digital. ----------------------------  

O projeto envolverá diferentes atores, desde parceiros tecnológicos a grupos que 

representam comunidades frequentemente supervisionadas pela sociedade, como 

pessoas com deficiência, migrantes, LGBTQ + e muitos outros. ----------------------------  

O objetivo deste projeto é proporcionar a pequenos e médios museus, como é o caso do 

Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, a oportunidade e o suporte no processo 

de transformação para uma prática mais digital e tecnológica, tornando-o acessível a 

todos, a fim de promover a participação de todos na vida cultural. -------------------------   

O CEI-ES pretende estabelecer uma nova abordagem ao incorporar uma análise 

aprofundada na aplicação de soluções tecnológicas e digitais que seguem os princípios 

do “Design para Todos” para formar e promover novas orientações, que sejam 

desejáveis e adaptáveis para todos os museus e tecnológicos parceiros para oferecer 

uma experiência digital a todos, sem qualquer exclusão. ------------------------------------   

O CEI-ES, vem solicitar até ao dia 11 de dezembro de 2020, que o Museu Municipal de 

Arqueologia de Albufeira, confirme o interesse em fazer parte do projeto, através do 

preenchimento e assinatura da carta de confirmação do Projeto ARCADE, para 

poderem defender a visão de que a cultura, neste aspeto a cultura digital, deve ser 

para todos. Considerando a data referida, não é possível reunir extraordinariamente a 

Câmara de forma a deliberar em tempo útil a manifestação de interesse em integrar o 

projeto, pelo que se encontram 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Assinatura da carta de confirmação do Projeto ARCADE; -------------------------------  

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

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

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

= PROTOCOLOS – ALBUCOOP – COOPERATIVA DE TÁXIS DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

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

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a ALBUCOOP - 
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Cooperativa Rádio Táxis de Albufeira, um Protocolo de Colaboração que possibilite a 

criação de um serviço de transporte que possa apoiar as necessidades da população 

mais carenciada e exposta à atual situação pandémica. -------------------------------------  

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

a) O Município de Albufeira tem como missão planear, organizar e executar uma 

política municipal de interesse público, nos diversos domínios da sua atuação, 

organizando as suas atividades na prossecução da melhoria das condições de vida, de 

trabalho e de lazer dos seus munícipes e dos vários setores que são o motor de 

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

b) O Município de Albufeira em colaboração com a ALBUCOOP – Cooperativa de Táxis 

de Albufeira, pretende promover uma iniciativa integrada no programa “Município 

Presente”, com o objetivo de apoiar as populações mais carenciadas e expostas à 

atual situação pandémica estimulando, em simultâneo, os diversos setores da 

economia local; -----------------------------------------------------------------------------  

c) A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conferem 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 

Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

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

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

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

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo de Colaboração com a ALBUCOOP – Cooperativa Rádio Táxis de Albufeira.” ---   

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

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que as medidas apresentadas pelos 

vereadores não permanentes dão frutos, uma vez que as propostas apresentadas 

surgem na sequência daquilo que estes edis têm vindo a dizer. -------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o documento prevê que ao Município de 

Albufeira cabe a gestão direta de quarenta e dois mil euros, cujo número de 
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quilómetros se deve aos valores apresentados em três, pelo que perguntou o que é 

que o município vai fazer com este valor. -------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que existem muitas famílias que são apoiadas e 

que pedem transporte para Faro, para consultas, ou para se deslocarem a qualquer 

ponto do país por motivos de saúde, o que faz com o município recorra a esta 

bolsa de quilómetros, em vez de adquirir um bilhete de autocarro ou a pagar um 

táxi. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o valor por quilómetro é o previsto 

no documento apresentado. -----------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente. ---------------------------------  

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

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

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

= PROTOCOLOS – ACRAL – ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DO ALGARVE 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara em vinte de novembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a ACRAL – 

Associação de Comércio e Serviços do Algarve, um Protocolo de Colaboração com vista 

à implementação da iniciativa “Cheque Prenda” que visa beneficiar toda a população 

escolar e o comércio local. --------------------------------------------------------------------  

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

a) O Município de Albufeira tem como missão planear, organizar e executar uma 

política municipal de interesse público, nos diversos domínios da sua atuação, 

organizando as suas atividades na prossecução da melhoria das condições de vida, de 

trabalho e de lazer dos seus munícipes e dos vários setores que são o motor de 

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

b) O Município de Albufeira em conjunto com a ACRAL – Associação de Comércio e 

Serviços do Algarve pretende promover um conjunto de ações específicas 

traduzidas num programa que se chamará de “Município Presente”, composto de 

várias iniciativas no âmbito do estímulo à economia circular para o comércio 

tradicional/local de todo o concelho. ------------------------------------------------------  

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

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 
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Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

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

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

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

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo de Colaboração com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do 

Algarve.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

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

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

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

= PROTOCOLOS – AHRESP – ASSOCIAÇÃO DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E 

SIMILARES DE PORTUGAL – PROPOSTA = 

Este assunto foi retirado.-------------------------------------------------------------------  

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

presidente, com fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação e 

do júri do concurso de atribuição de Bolsas de Estudo, e invocando o previsto na 

alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 

da sala.----------------------------------------------------------------------------------------  

= PROGRAMA RENDA CONVENCIONADA – ATRIBUIÇÃO DE 8 FOGOS  

- LISTAS PROVISÓRIAS – PROPOSTA = 

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

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

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

1. Se encontra em vigor o regulamento n.º 209/2020 de 9 de março, referente ao 

programa de Renda Convencionada; -------------------------------------------------------  

2. O procedimento para atribuição de 8 fogos em Regime de Renda Convencionada, 

decorreu entre 28 de setembro a 12 de outubro; ----------------------------------------  
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3. Foram analisadas as listas provisórias em Reunião de Comissão de Habitação, 

realizada a 4 de dezembro (ata em anexo);-----------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar as listas provisórias do Concurso 

para Atribuição de Fogos em Regime de Renda Convencionada.” ----------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da ata da Comissão de Habitação, documento que se 

dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que estão a concurso oito fogos e que 

compreende que se trata de um processo complexo, dado que existem uma série 

de fórmulas e de critérios que o júri tem que observar. Referiu depois que 

existem cerca de duzentos candidatos para apenas oito fogos o que denota uma 

necessidade urgente de habitação no concelho. Lembrou seguidamente que o 

senhor presidente, quando tomou posse, definiu a habitação como uma prioridade, 

sendo que o modelo de renda convencionada, que foi encontrado pela senhora vice-

presidente, permite acudir a muitas famílias, até porque o município não tem que 

comprar habitação no mercado para depois a fornecer a quem precisa, podendo 

antes acudir a cada uma das famílias através da renda convencionada. Disse 

depois que após dois anos de mandato do senhor presidente a habitação continua a 

ser um problema atual do concelho. Lembrou também que nesta altura muitas 

pessoas deixaram o concelho: imigrantes foram para as suas terras de origem, 

pessoas de outros pontos do país voltaram às terras de onde são naturais, etc. 

Afirmou seguidamente que o problema da habitação social continua a existir e 

deve ser uma prioridade, mas trata-se de uma prioridade que não pode ser só 

teórica, dado que tem que ser praticada, tendo o executivo a obrigação de 

procurar criar um modelo definitivo que chegue às pessoas, uma vez que os 

residentes de Albufeira continuam a deixar o concelho para ir morar para os 

concelhos limítrofes, como Silves ou Loulé, dado que a habitação não existe e 

quando existe é muito cara. Referiu ainda que este procedimento não foi fácil e 

foi muito limitativo, uma vez que apenas existiam oito fogos a concurso para cerca 

de duzentos concorrentes. Lembrou também que os vereadores não permanentes já 

tinham alertado para esta eventualidade ainda antes do concurso acontecer, tendo 

então a senhora vice-presidente explicado que se iria experimentar este modelo 

de procedimento e depois logo se equacionariam os novos passos. Pediu depois à 

técnica do município que explicasse melhor o concurso. ----------------------------------     
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A senhora doutora Mónica Raimundo disse que foram apresentadas 

aproximadamente cento e noventa candidaturas, tendo ficado vinte e nove 

elegíveis e setenta e nove excluídas pela taxa de esforço, dado que o concurso 

previa que uma das seleções seria entre 15% a 40% de taxa de esforço, tendo 

alguma candidaturas sido excluídas por exceder esta taxa e outras por não atingir 

a mesma. Referiu ainda que também foram excluídas setenta e nove candidaturas 

por falta de documentação, pelo que restaram vinte e nove candidaturas e desse 

número é que foram depois atribuídas oito habitações. Disse depois que se tratou 

de um concurso experimental, dado que foi a primeira vez que se realizou na 

autarquia, tendo em conta que até aqui o município apenas atribuía casa de 

habitação social. Explicou depois que este concurso nada tem a ver com um 

concurso de habitação social e que as pessoas estão habituadas ao segundo tipo de 

concurso referido. Referiu seguidamente que noutros concursos as pessoas estão 

habituadas a que os técnicos do município lhes expliquem tudo durante os 

atendimentos, o que por vezes representa horas de trabalho. Fez depois notar que 

este concurso se destinava a outro tipo de população, dado que o concelho tem as 

rendas muito inflacionadas e existe também o problema do alojamento local, que 

limita um bocado os arrendamentos. Explicou também que as pessoas não 

pretendem rendas de seis meses, mas sim rendas anuais. Considerou seguidamente 

que o concurso não correu mal e que as pessoas foram esclarecendo as suas 

dúvidas junto dos serviços, quer por email, quer por telefone. Admitiu também que 

as pessoas não estão habituadas a esta forma de proceder, dado que estão um 

pouco habituadas a que sejam os próprios serviços a fazer muito do trabalho que 

elas próprias teriam que efetuar. Explicou seguidamente que as candidaturas 

excluídas por falta de documentação são reveladoras que os concorrentes nem 

sempre leem as regras, embora elas estivessem bem explicitas no portal 

atempadamente. ------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual a razão para as pessoas 

procederem desta forma.  ------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Mónica Raimundo disse que as pessoas, por vezes, não leem os 

regulamentos de uma forma atenta. Explicou depois que os concorrentes tinham 

que entregar a certidão predial de todos os elementos do agregado, mas muitos 

concorrentes não entregaram esta certidão de todos os elementos. Referiu depois 

que o município não iria arrendar uma casa a uma família cujo filho herdou a casa 

de uma tia, por exemplo. Reiterou seguidamente que as pessoas não estão 
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habituadas a trabalhar para apresentar a sua candidatura conforme lhes é exigido 

e que também não leem o regulamento como deviam.  -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse há muitas pessoas que não leem o 

regulamento porque não sabem ler, pelo que é preciso algum cuidado. -----------------  

A senhora doutora Mónica Raimundo disse que este concurso não foi feito para as 

pessoas que normalmente concorrem para uma habitação social.  ----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que ainda assim se está a lidar com 

pessoas pouco qualificadas e com baixa literacia, pelo que podem não perceber o 

regulamento. Considerou depois que é sempre de evitar excluir alguém só porque 

não leu bem o regulamento. Lembrou ainda que o município presta um serviço 

público, pelo que deve haver um cuidado acrescido nesta matéria. Afirmou 

seguidamente que as pessoas com uma taxa de esforço superior a 40% foram 

excluídos, embora sejam precisamente as pessoas que têm ordenados mais baixos, 

pelo que perguntou que resposta tinha o município para esta população. ---------------   

A senhora doutora Mónica Raimundo disse que estas pessoas podem concorrer a 

habitações sociais. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que muitas destas pessoas também não vão 

conseguir uma habitação social, uma vez que têm rendimentos acima do que é 

normalmente aceite.  ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse tratar-se de uma questão política e não 

técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou qual é a taxa de esforço pedida pelos bancos. -------  

A senhora doutora Mónica Raimundo disse não fazer a mínima ideia.  -----------------  

O senhor presidente disse que seria bom comparar. -------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta taxa deve rondar os 30%. Referiu 

depois que aqui se estão a falar de rendas baixas, o que indicia que o ordenado 

destas pessoas não é muito grande, o que quer dizer que com este nível de 

rendimentos a pessoa não satisfaz o banco, mas também não satisfaz os critérios 

para obtenção de uma habitação social. ---------------------------------------------------    

O senhor presidente considerou que este concurso se tratou de uma aprendizagem.  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou, mas referiu que não é desejável que 

fiquem pessoas de fora só porque não sabem ler bem os documentos. Explicou 

depois que nas escolas existem muitos agregados que têm que ser ajudados para 

fazer uma simples matrícula, tendo o agrupamento que disponibilizar trabalhadores 

para ajudar estas pessoas. Afirmou seguidamente que os vereadores não 
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permanentes sabem que os concursos de renda condicionada constituem o caminho 

que a autarquia tem que seguir no futuro, mas os procedimentos devem ser 

afinados para não deixar ninguém para trás. ---------------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu as explicações prestadas e disse 

nada ter a apontar à parte técnica do procedimento, mas lembrou que esta 

também é uma questão mais política. Lembrou depois que os vereadores não 

permanentes já sabiam desde o início que muitas pessoas iriam ficar de fora. 

Referiu também que assim se criou uma situação de alguma injustiça, dado que 

pessoas com uma taxa de esforço elevada ficam logo excluídas do processo, pelo 

que a câmara municipal deveria ter uma resposta para estas pessoas. Lembrou 

depois que o senhor presidente já deveria saber disso, até porque já está na 

câmara municipal há cerca de vinte anos. Considerou ainda que existe agora a 

oportunidade do município ver se existem proprietários de alojamentos locais que 

estejam disponíveis para colocar habitações no mercado de habitação residencial. 

Considerou seguidamente que já deveria ter sido feito o levantamento das 

habitações disponíveis para este efeito no concelho, o que estaria em consonância 

com o facto do senhor presidente ter considerado a habitação como uma das suas 

prioridades. Terminou defendendo uma resposta imediata para as pessoas que não 

têm habitações no concelho. ----------------------------------------------------------------  

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

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

= BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 2020/2021  

- LISTAS PROVISÓRIAS – PROPOSTA = 

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

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

1. É objetivo do Município de Albufeira criar medidas de âmbito social, que visem 

promover o desenvolvimento da igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino 

Superior, apoiando estudantes com menores recursos económicos e com bom 

aproveitamento escolar, residentes no concelho, contribuindo dessa forma, para o 

desenvolvimento educacional, social, económico e cultural equilibrado do Concelho, 

diminuindo -se assim, as assimetrias; -----------------------------------------------------  

2. O Município Albufeira possui um Regulamento próprio para Atribuição de Bolsas de 

Estudo Ensino Superior que se encontra decretado pelo Regulamento n.º 49/2012, 

cuja publicação consta no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 10 de fevereiro 

de 2012 e com às respetivas alterações ao Regulamento n.º 900/2019, cuja 
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publicação consta no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de novembro de 

2019; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. É prática deste Município atribuir anualmente, Bolsas de Estudos de Ensino 

Superior, a alunos deste Concelho, possibilitando a prossecução dos estudos ao nível 

superior; ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Os Serviços de Ação Social receberam no período, 76 candidaturas para Atribuição 

de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior Iniciais – Grau de Licenciatura, 19 

candidaturas para Atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior – Grau de 

Mestrado e 43 candidaturas de Renovações de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior 

– Grau Licenciatura, as quais foram analisadas pelo júri; --------------------------------  

5. A alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às Câmaras 

Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outra; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

a) Aprovar a Ata de Reunião do Júri, onde constam as listas provisórias, referente às 

Candidaturas Iniciais – Grau Licenciatura – ano letivo 2020/2021; ---------------------  

b) Aprovar a Ata de Reunião do Júri, onde constam as listas provisórias, referente às 

Candidaturas de Grau de Mestrado – ano letivo 2020/2021; ----------------------------  

c) Aprovar a Ata de Reunião do Júri, onde constam as listas provisórias, referente às 

Renovações de Candidaturas – ano letivo 2020/2021;” ----------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar das atas nela referidas, documentos que se dão por 

integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se vinte e seis alunos tinham 

ficado de fora. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que concorreram setenta e seis candidatos e foram 

concedidas quarenta bolsas. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual foi a razão da exclusão dos 

candidatos que não foram contemplados.  -------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não foram consideradas vinte e nove candidaturas 

para o grau de licenciatura. Referiu depois que no grau de mestrado não foram 

consideradas duas candidaturas. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente propôs que se votasse este ponto e que se 
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revisse a situação dos excluídos, para perceber o que levou à sua exclusão. 

Lembrou depois que no passado a câmara municipal já deliberou um assunto 

idêntico, mas acabou também por contemplar os excluídos. -----------------------------  

O senhor presidente disse que os excluídos não cumprem os pressupostos do 

regulamento, havendo um caso de um estudante que não é do concelho e vários 

casos em que o rendimento admissível é excedido. ---------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu a explicação. --------------------------  

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

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MUDANÇA DE HABITAÇÃO  

– WANDERLEIA DOS SANTOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------  

a) Continuar a atribuição do subsídio de arrendamento à beneficiária Vanderleia dos 

Santos no valor mensal de 300,00€ (trezentos euros); ----------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2020.” ----------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – LUÍS ANTÓNIO RIBEIRO 

CARVALHO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 240,00€ (duzentos e 

quarenta euros), à Candidatura N.º 46/2020 com efeito a partir do início de outubro 

de 2020; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de outubro e novembro de 2020; -------------------  

c) Que o beneficiário deverá apresentar os correspondentes recibos da renda no 

prazo máximo de 10 (dez) dias.” ----------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação, e invocando o 

previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 

Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, 

ausentando-se da sala. ----------------------------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – PROCESSOS APRECIADOS 

EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABITAÇÃO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------  

“Relativamente ao assunto em epígrafe informa este serviço que em conformidade com 

o previsto no Regulamento para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento (RASA), 

foram analisadas em reunião da Comissão de Habitação de 4 de dezembro de 2020, 

cuja ata se anexa, os processos seguintes: --------------------------------------------------  

2. as Candidaturas -----------------------------------------------------------------------------  

 Candidatura n.º 59/2020 de Amélia Sanca Quadé; --------------------------------------  

 Candidatura n.º 157/2020 de António Manuel Lopes Guerreiro; ------------------------  

 Candidatura n.º 190/2020 de Nilsa Maria Cardoso; --------------------------------------  

 Candidatura n.º 189/2020 de Pedro Miguel Simões Fonseca ----------------------------  

3. as Candidaturas -----------------------------------------------------------------------------  

 Candidatura n.º 77/2020 de Horácio Reinaldo Arrochinho Barreto; --------------------  

 Candidatura n.º 160/2020 de Rosa Maria Guerreiro Ramos -----------------------------  

A Comissão de Habitação aprovou por unanimidade concordar com a atribuição de 

subsídio de arrendamento às seis candidaturas acima mencionadas. -----------------------   

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara delibere autorizar a atribuição de 

subsídio de arrendamento e proceder ao pagamento às seis candidatas contantes do 

quadro anexo e nos termos nele referido.” --------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar da ata e do quadro nela referidas, documentos 

que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

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

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

informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----  

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

à sala. -----------------------------------------------------------------------------------------   
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= PROCESSO 846/09.4BELLE-A – PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO = 

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

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

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

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

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

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 58/2020  

- RAMIRO FONSECA SARAIVA – REQUERIMENTO = 

Por Ramiro Fonseca Saraiva, foi apresentado um requerimento datado de trinta de 

outubro de dois mil e vinte, pelo qual solicita o pagamento dos danos causados na sua 

viatura ao passar por cima de um buraco existente na Estrada dos Cerros Altos. ---------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

”Nestes termos, entende-se que deve a Câmara Municipal de Albufeira deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar o 

Requerente pelos danos ocorridos, no montante de € 125,90 (cento e noventa e cinco 

euros e noventa cêntimos).” ------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. -------------------------------------------  

 

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SEM SAÍDA E SEM TOPÓNIMO QUE 

LIGA A CAMINHO PÚBLICO COM TOPÓNIMO CAMINHO BALEEIRA  

– S. RAFAEL – PROPOSTA = 

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

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

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

1) O caminho em análise não possui topónimo no GeoPortal do Município de Albufeira; ---  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 17 

da distribuição SGDCMA/2020/16779 e no processo de obras 339/77; ---------------   

4) Na informação prestada pela Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal na 

Etapa 14 da distribuição SGDCMA/2020/16779, consta o seguinte: -------------------  

“Existindo a necessidade de definir a natureza do traçado que tem o seu início numa 

transversal que parte do caminho da Baleeira; e decorrente do pedido apresentado por 

Xavier Luc Albert Ghislian Decant, proprietário do prédio inscrito na matriz Predial 

parte urbana sob o número 6363 e na parte rústica sob o art.º 18.º da secção AB, 

Sesmarias, da freguesia de Albufeira e Olhos de Água, foi elaborada a respetiva ficha 

esquemática (a qual se encontra anexa), com a deslocação do técnico ao local do qual 

após análise resulta a seguinte interpretação: -----------------------------------------------  

O referido traçado não consta no registo de bens imóveis do município, logo para 

encontrar uma solução que encaixe esta via no sentido de encontrar a sua natureza, 

temos que nos apoiar no que tem sido a prática jurisprudencial do nosso ordenamento 

jurídico, e assim, em face dos requisitos que a nossa jurisprudência tem fixado e que 

serve de orientação; na ausência de legislação para a classificação de caminhos 

públicos, podemos concluir que poderá ser caminho publico os que estão no uso direto e 

imediato pelo público (na satisfação de interesses coletivos relevantes e não 

constituindo eles meros atalhos ou veredas para encurtar distâncias entre caminhos o 

que sucede com frequência nos meios rurais através de passagem tolerada sobre 

prédios particulares desprovidos de vedação), e a sua utilização por tempo imemorial; 

ou seja, cujo início é tão antigo que as pessoas perderam a recordação da sua origem 

pelo recurso à sua memória ou à dos seus antecessores. ------------------------------------  

No caso em apreço resulta que o troço em questão dá comunicação direta a pelo menos 

7 propriedades, impedindo que as mesmas fiquem encravadas, pois não existe qualquer 

acesso secundário, e desconhece-se (porquanto não consta no processo) algum elemento 

que leve a supor ou constatar que estamos perante uma servidão de passagem a 

nascente. A reforçar esta factualidade consta o 1.º requerimento que deu origem ao 

presente processo e que é datado de 07/10/1977, no qual o “talhão” (referência que á 

data era feita ao lote) com a área de 1280 m2 destinado a construção urbana, entre 

outras confrontações a Nascente confronta com caminho publico, na Certidão da 

Conservatória do Registo Predial do referido prédio, (6363/19950503) e que consta no 

processo de Obras 339/77 está igualmente claro descrição das confrontações que o 

mesmo a nascente confronta com caminho publico, assim em face do supra exposto, 

bem como do que foi referido no que concerne á orientação jurisprudencial, leva a crer 
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que a referida via detém todas as caraterísticas para ser um caminho publico.” ----------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública.” ----------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO QUE ATRAVESSA PRÉDIO 14 DA 

SECÇÃO R DA FREGUESIA DE FERREIRAS E QUE LIGA A CAMINHO PÚBLICO 

COM TOPÓNIMO CAMINHO DO POÇO DE PADERNE – PROPOSTA = 

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

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

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

1) O caminho em análise não possui topónimo no GeoPortal do Município de Albufeira; ---  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 4 

da distribuição SGDCMA/2020/66893; --------------------------------------------------   

4) Na informação prestada pela Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal na 

Etapa 6 da distribuição SGDCMA/2020/66893, consta o seguinte: --------------------  

“Relativamente aos 2 troços identificados na planta constante da Distribuição em 

epígrafe referenciada como troço n.º 1 e 2, após consultada a ficha esquemática da 

natureza de caminhos, elaborada pela Rede Viária e Trânsito, informa-se que os 

mesmos não constam como públicos, quer nos Registos do Instituto Geográfico 

Português, quer nos registos desta edilidade. Assim, não constando os caminhos em 

análise dos registos desta edilidade, os caminhos não podem ser considerados públicos. 

Sendo certo que os 2 troços assinalados se encontram no prédio inscrito na matriz 

predial 14 da secção R da Freguesia de Ferreiras desde há muitos anos, conforme se 

afere pelas fotos que acompanham a ficha esquemática, e não possuem as 

caraterísticas inerentes a ser considerado caminho publico. -------------------------------  

Refere a nossa jurisprudência que; caminho público diz respeito, e partilha-se do 

conceito que decorre de uma interpretação restritiva do Assento do Supremo Tribunal 

de Justiça de 19.04.89 – agora com valor de acórdão de uniformização de 

jurisprudência – segundo a qual, são públicos, os caminhos que, desde tempos 

imemoriais, estão no uso direto e imediato do público, para fins de utilidade pública. De 
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entre outras características, é essencial que o caminho esteja no uso direto e imediato 

do público, para fins de utilidade pública. Os troços em causa e salvo melhor 

entendimento, não estão vocacionados para o uso direto e imediato do público 

indiscriminado, dado que visam um universo pessoal limitado ou seja, todos aqueles que 

pretendam aceder à única propriedade que os caminhos servem.” --------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, não detém 

características para que possua natureza pública.” ------------------------------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO QUE ATRAVESSA O PRÉDIO 97 DA 

SECÇÃO AB DA FREGUESIA DE PADERNE E QUE LIGA A CAMINHO PÚBLICO 

SEM TOPÓNIMO – PROPOSTA = 

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

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

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

1) O caminho em análise não possui topónimo no GeoPortal do Município de Albufeira; ---  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 8 

da distribuição SGDCMA/2020/53844; --------------------------------------------------   

4) Na informação prestada pela Divisão Jurídica e Contencioso da Câmara Municipal na 

Etapa 10 da distribuição SGDCMA/2020/53844, consta o seguinte: -------------------  

“Deu entrada um requerimento apresentado por Ana Paula Cabrita (solicitadora), no 

qual requer a emissão de Certidão, comprovando que o art.º 97.º secção AB, sito em 

Paderne (Cerro do Ouro), é atravessado por um caminho publico. Em face do pedido e 

dos elementos elaborou-se Ficha Esquemática, por técnico deste serviço que se 

deslocou ao local, e em face do mesmo somos a informar: ----------------------------------  

Em sede de jurisprudência e de acordo com o vertido no Acórdão do Supremo Tribunal 

de Justiça de 9.2.2012 "Caminhos públicos são os que, desde tempos imemoriais – 

passado que já não consente a memória humana direta dos factos – estão no uso direto 

e imediato do público, envolvente de utilidade pública, caracterizada pelo destino de 

satisfação de interesses coletivos relevantes”. ---------------------------------------------  

Acrescenta-se ainda que tal apreciação é a que melhor se adapta à realidade porquanto 
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ser com regularidade inexequível encontrar registos ou documentos comprovativos da 

construção, aquisição ou mesmo da administração e conservação dos caminhos, 

obstando-se assim à apropriação por particulares de coisas públicas, com sobreposição 

do interesse público por interesses privados. -----------------------------------------------  

Contudo os nossos tribunais superiores, em acórdãos subsequentes, têm vindo a fazer 

uma interpretação restritiva deste Acórdão no sentido de que a publicidade dos 

caminhos também depender da sua afetação a utilidade pública, ou seja, que a sua 

utilização tenha por objetivo a satisfação de interesses coletivos de certo grau ou 

relevância sob pena de, atendendo-se apenas ao uso direto e imediato pelo público, 

mesmo que imemorial, se manterem como públicos inúmeros atravessadouros. ------------  

Daí que, entre outros, o Acórdão do STJ de 10-11-93, tenha concluído que: “- O 

Assento de 19 de Abril de 1989 deve ser interpretado restritivamente, no sentido de a 

publicidade dos caminhos exigir a sua afetação à utilidade pública ou seja, à satisfação 

de interesses coletivos de certo grau ou relevância; II- Quando assim não aconteça, e 

se destinem apenas a fazer a ligação entre os caminhos públicos por prédio particular, 

com vista ao encurtamento não significativo de distância, os caminhos devem 

classificar-se de atravessadouros, figura esta que não foi excluída por aquele assento e 

que está prevista no artigo 1383.º do Código Civil”. -----------------------------------------  

Na mesma linha de interpretação o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 17-12-

99 havia dito que: -----------------------------------------------------------------------------  

A doutrina do assento do STJ de 19 de Abril de 1989, segundo o qual “são públicos os 

caminhos que desde tempos imemoriais estão no uso direto e imediato do público” tem 

de ser interpretada restritivamente, sob pena de terem de se considerar todos os 

atravessadouros com posse imemorial como caminhos públicos. ----------------------------  

Qualificado um caminho como atravessadouro, o respetivo traçado integra-se no prédio 

que atravessa, podendo o seu dono usar dos poderes que lhe confere o direito de 

propriedade, designadamente o da sua destruição, alteração ou mudança, bem como o 

de impedir que terceiros o utilizem, a menos que o mesmo se mostre estabelecido em 

favor de prédios determinados, constituindo uma eventual servidão. ----------------------  

Em conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------  

Em face dos elementos que constam na ficha esquemática supra, mencionada a qual se 

encontra na etapa 8, e a ser efetivamente este os troços que se pretenda enquadrar, a 

referir, o Troço 1, e o Troço 2, resulta, salvo melhor opinião que os mesmos 

consubstanciam um atravessadouro/atalho. As características que resultam da análise 

á ficha esquemática, das fotos do local e das fotos aéreas, comprovam efetivamente 
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que ali existe e sempre existiu desde tempos imemoriais, porquanto a foto aérea de 

1947 já assinalava a existência destas 2 passagens que transpõe quase a totalidade do 

art.º 97.º da Secção AB, sendo transitável por qualquer particular que ali o pretenda 

fazer e que divide o art.º 97.º da secção AB. Em face do que foi exposto não pode 

oferecer dúvidas que o caminho em causa reveste sim, a natureza de simples 

atravessadouro ou atalho o qual pode ter natureza pública, sendo que nas condições em 

que se encontra á presente data a circulação se faz, apenas a pé” -------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública.” ----------------------  

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

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, S.A. – REQUERIMENTO = 

Por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., foi apresentado um requerimento, 

datado de dezoito de agosto último, pelo qual solicita a emissão de licença especial de 

ruído para a realização de obras de construção civil, na Estrada da Galé, Sesmarias, 

Albufeira, nos dias nove, dezasseis, vinte e três e trinta de janeiro próximo, entre as 

nove horas e as doze horas.  ------------------------------------------------------------------   

Este requerimento encontravam-se instruído com uma informação, com origem na 

Unidade do Ambiente, do seguinte teor:  ----------------------------------------------------   

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Mota Engil 

– Engenharia e Construção, SA, cumpre informar o seguinte: -------------------------------  

- pretende o requerente a realização de obra de construção civil na Estrada da Galé- 

Sesmarias, nos dias 9, 16, 23 e 30 de janeiro de 2021, das 09:00h às 12:00h; ------------  

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que a obra possui licença N.º 41/2017, e que os equipamentos mais ruidosos a 

utilizar serão gruas, giratórias, retroescavadoras e equipamentos/ferramentas de 

pequeno porte. As atividades a realizar serão essencialmente acabamentos e 

revestimentos; movimentação de terras e execução de infraestruturas enterradas; -----  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 
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mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  

- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença 

Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---------------------------------------  

- de referir que até ao momento, que seja do conhecimento da UA, não existem 

reclamações de ruído relativas à emissão de alvarás de LER para a obra em questão; ----  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa de 40€/h (sábados e feriados das 07h às 20h) nos termos do ponto 11.1.1 da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010.”  --------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

Foi, por unanimidade, deferido para os dias nove, dezasseis, vinte e três e trinta 

de janeiro próximo.  --------------------------------------------------------------------------   

= COIMAS – ACT – AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO  

– UNIDADE LOCAL DE FARO- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi proferido um despacho pela senhora 

vice-presidente, na falta do presidente da câmara, em quatro de dezembro corrente, 

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

”Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Que foi recebido no dia 3 de Dezembro de 2020, no Município de Albufeira, uma 

notificação do ACT, que se anexa, para pagamento de coima no valor de 459,00 € 

até ao dia de hoje, 4 de Dezembro de 2020; ---------------------------------------------  

2. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 

(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo 

menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostrando possível que, em tempo 

útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto 

de imediato; --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 O pagamento ainda hoje da coima no valor de 459,00 €. ---------------------------------  
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 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vice-presidente.--  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se as viaturas já têm os horários 

todos, evitando-se assim estas coimas, até porque o valor das mesmas ronda os 

quatrocentos euros, valores que podiam ser utilizados para acudir à população do 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que supostamente estes veículos têm que 

ter o horário de trabalho do motorista, a identificação e o registo. Afirmou 

depois que iria verificar esta situação e depois diria alguma coisa aos senhores 

vereadores não permanentes.  --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que seria bom verificar a situação 

desse veículo e também dos restantes veículos. Afirmou depois que os próprios 

veículos que são utilizados pelos membros do executivo têm que ter um documento 

emitido pela câmara municipal.  -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que esta obrigação só existe para os 

veículos de mercadorias. ---------------------------------------------------------------------  

 

= ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 9/82 – ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação 

subscrita pela senhora Chefe da Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana, em 

regime de substituição, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

”3. Conclusão: --------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, encontra-se a digníssima Câmara Municipal em condições, caso assim o 

entenda, de deliberar: ------------------------------------------------------------------------  

1. Manifestar intenção de proceder à alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 

9/82 por iniciativa da Câmara Municipal, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 48.º 

do RJUE fundamentada nos termos da presente informação. ---------------------------  

2. Determinar a audiência prévia ao titular do loteamento, bem como aos titulares dos 

lotes abrangidos pela presente alteração, nos termos previstos no n.º 3 do 48.º do 

RJUE;” --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente solicitou que fosse dada uma explicação 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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técnica sobre este ponto. -------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que existe toda a urgência em aprovar este alvará, uma 

vez que ele vem possibilitar a não demolição de um prédio e de um último andar no 

Roja-Pé. ---------------------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

sabem disso, mas gostariam de saber se ele está em consonância com o que foi 

pedido pelo tribunal. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a senhora doutora juíza já estancou o processo. 

Lembrou depois que esta questão se começou a resolver quando juntou todos os 

interessados no salão nobre. Referiu seguidamente que falta agora alterar o 

alvará de loteamento. Afirmou ainda que o plano de pormenor que foi feito veio 

legitimar esta alteração ao alvará de loteamento. ---------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

sempre demonstraram preocupação e interesse em resolver este problema. 

Afirmou depois que é agora necessário que as coisas fiquem devidamente claras 

relativamente à sustentabilidade de tudo isto, para que depois os vereadores não 

permanentes possam votar este ponto, razão pela qual deve ser apresentada uma 

explicação técnica. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em 

regime de substituição, arquiteto Eduardo Viegas, disse que para resolver o 

problema do Roja-Pé foi elaborado o Plano de Pormenor do Roja-Pé em 

colaboração com a equipa de advogados que representa o município neste processo. 

Explicou depois que no âmbito do procedimento jurídico de execução da sentença 

estava prevista a demolição de um edifício e de um andar, mas o Ministério 

Público e o tribunal, tendo em conta o plano de pormenor, anuíram no sentido das 

edificações poderem ser licenciadas/regularizadas, tendo inclusivamente intimado a 

câmara municipal nesse sentido. Esclareceu ainda que foi pedido um alargamento 

do prazo, dado que estes processos são sempre morosos, tendo o processo sido 

preparado tecnicamente no sentido de ser feita uma alteração ao alvará de 

loteamento, na sequência do plano de pormenor, para depois se proceder à 

legalização das edificações cujo licenciamento foi declarado nulo. Referiu 

seguidamente que é neste caminho que hoje é apresentada esta proposta de 

alteração ao alvará de loteamento por iniciativa municipal, no cumprimento do 

plano de pormenor e também da execução da sentença judicial, bem como do que 

está juridicamente trabalhado com estas entidades. ------------------------------------   
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que lhe parece que na sentença a juíza 

defendia que qualquer alteração feita posteriormente à mesma não serviria para 

emendar o que tinha sido feito. ------------------------------------------------------------  

A senhora chefe da Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de 

substituição, arquiteta Elisabete Silva, explicou que é precisamente por isso que 

se está agora a proceder à legalização das edificações em causa, ou seja, o plano 

de pormenor foi feito com o intuito de dar enquadramento à alteração do alvará, 

o que depois permitirá a legalização das edificações. Referiu ainda que estes 

procedimentos em nada vão mudar a sentença, uma vez que a sentença está 

suspensa e os edifícios não serão demolidos porque se está a resolver o assunto. 

Esclareceu seguidamente que a ideia foi suspender aquela ação de demolição 

porque não se justifica estar a demolir edificações quando se conseguiu dar 

cobertura legal às mesmas. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a juíza escreveu na sentença que tudo 

o que fosse feito posteriormente não invalidaria o que lá estava escrito, 

independentemente do facto de depois se vir a legalizar a situação. ------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que posteriormente já se verificaram 

muitos desenvolvimentos neste âmbito. ----------------------------------------------------    

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a juíza já veio posteriormente dizer 

por escrito que existe a possibilidade de retificar a situação com um plano de 

pormenor. -------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora arquiteta Elisabete Silva disse que a ação de demolição já foi suspensa, 

precisamente à espera que a situação se resolvesse. ------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que neste momento o município está 

intimado a fazer estes procedimentos que está precisamente a fazer para 

legalizar as edificações. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse não precisar de mais explicações e 

agradeceu a presença dos técnicos. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a juíza concordou com a solução 

encontrada. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que tanto a juíza como o Ministério 

Público concordaram com a solução encontrada. ------------------------------------------   

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

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

a) manifestar a intenção de proceder à alteração ao loteamento titulado pelo 
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alvará número nove, barra, oitenta e dois por iniciativa da Câmara Municipal, nos 

termos previstos no número um do artigo quadragésimo oitavo do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, fundamentada nos termos da informação; --------------   

b) determinar a audiência prévia ao titular do loteamento, bem como aos titulares 

dos lotes abrangidos pela presente alteração, nos termos previstos no número três 

do artigo quadragésimo oitavo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -----  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 44184 de 19-10-2020; SGDCMA63418 de 19-10-2020 -------  

Processo n.º: 10/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Knut Sonne Larsson -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro Grande, Lote n.º 3, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais 

sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e cinco de novembro de dois mil e 

vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 39941 de 22-09-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 508/1963 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Garcia Anastácio Justino -------------------------------------------------------  

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

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais 

sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e cinco de novembro de dois mil e 

vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47439 de 05-11-2020 ------------------------------------------  
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Processo n.º: 962/1986 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Martin Howard Sellers e Outra ------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta dos Álamos, Lote n.º 5, Tavagueira, freguesia da Guia -------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais 

sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e cinco de novembro de dois mil e 

vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 49519 de 12-11-2020; SGDCMA70545 de 12-11-2020 -------  

Processo n.º: 346/1978 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Julia Margaret Oxley -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro Grande, Lote n.º 10, Vila Prestige, freguesia de Albufeira e Olhos 

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

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais 

sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e cinco de novembro de dois mil e 

vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 26658 de 14-06-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 171/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Fernando Baía Braz ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Avenida da Liberdade, n.º 101-R/C-A, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ----------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara mandar determinar a extinção do procedimento nos 

termos do parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e quatro de 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 31322 de 21-06-2018; 52428 de 29-11-2019; 34430II de 

14-08-2020 e 34430 de 14-08-2020 --------------------------------------------------------  

Processo n.º: 57/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Isabel Sousa Dias Lisboa --------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Casa dos Pires, freguesia de Paderne -----------------------------------  
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Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de onze de 

novembro de dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco. ------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47199 de 26-10-2017 e 59038 de 19-12-2018 ---------------  

Processo n.º: 106IP/2017 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Construções Lagarça, S.A. ------------------------------------------------------  

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

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de parque de campismo -----  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar proceder nos termos do parecer do 

Consultor Jurídico e da Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de 

Apoio ao Investidor datados de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte. ------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12078IT de 11-03-2020; 12078 de 11-03-2020; 28631 de 

13-07-2020; 37690 de 08-09-2020 e 50245 de 16-11-2020-------------------------------  

Processo n.º: 11/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Augusto Pestana Lima ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Caliços, Beco da Cocheira, Casa Mónica, freguesia de Albufeira e Olhos 

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

Assunto: Licença – Demolição de moradia unifamiliar e piscina -----------------------------  

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

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

 Requerimento (s) n.º (s): 27601 de 09-06-2017; 45201 de 26-09-2018 e 36173 de 

01-09-2020------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 574/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Manuel Nunes Marinho ----------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – Legalização ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de novembro de dois mil e vinte. -------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 50570 de 18-11-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 19/1984 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hotel Baltum – Explorações Hoteleiras, Unipessoal, S.A. ---------------------  



15 de dezembro de 2020  

Local da Obra: Avenida 25 de Abril, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 

por mais sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de 

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

de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto. ----------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 58906 de 19-12-2018; 37256 de 27-08-2019; 14586IT de 

31-03-2020; 14586 de 31-03-2020 e 35373 de 24-08-2020 ------------------------------  

Processo n.º: 42/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Paulo Bernardo Gil Neves -------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Verde, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um edifício existente ------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de dezassete de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 13054II de 25-03-2019; 13054CE de 25-03-2019; 13054 

de 25-03-2019; 30501 de 10-07-2019; 29941 de 21-07-2020 e 30077 de 23-07-2020 --  

Processo n.º: 18/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ninho de Cegonha Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros de vedação-----   

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e cinco de novembro de dois mil e 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 35283 de 09-08-2019 e 55921 de 18-12-2019 ---------------  

Processo n.º: 804/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mário Pires Machado ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Leme, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar – Legalização -------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de dezoito de novembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e um de 

julho de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 55778 de 30-11-2018 e 1151 de 11-01-2019 ------------------  

Processo n.º: 148/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rosa da Rocha Macedo ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto dos Caliços, Lote B1, Fração B, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar – 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): 28185II de 26-06-2019 e 28185 de 26-06-2019 ------------  

Processo n.º: 40/2000 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fréderico Santos Ibanez -------------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Alteração de muro de vedação em moradia existente com 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 dez de agosto 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): 26684 de 14-06-2019 e 37510 de 28-08-2019 ---------------  

Processo n.º: 38/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Estrela Fresca, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Duarte Pacheco Pereira, Lote n.º 34, Quinta da Orada, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com muro de vedação e piscina ----  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de dez de agosto de dois mil e vinte 

e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de sete de abril de 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 26678 de 14-06-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 37/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Estrela Fresca, Lda. -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Duarte Pacheco Pereira, Lote n.º 35, Quinta da Orada, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com muro de vedação e 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 dez de agosto de dois mil e vinte 

e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de sete de abril de 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 31121 de 12-07-2019 e 37131 de 26-08-2019 ----------------  

Processo n.º: 50/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vincent Bernard Blanchard -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Cerro Grande, Lote n.º 3, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar ----------------------------------------  

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 novembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de cinco de maio 

de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 14735 de 29-03-2018; 16882 de 12-04-2018; 21860 de 17-

05-2019; 38483 de 04-09-2019 e 17915 de 30-04-2020 -----------------------------------  

Processo n.º: 62CP/2016 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Manuel Rosa da Silva ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua das Naus, Lote n.º 145, Galé, freguesia da Guia ------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia unifamiliar e piscina ---------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------   
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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): 19673 de 07-05-2019 e 17433 de 27-04-2020 --------------  

Processo n.º: 451/1974 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Balbina Ferreira de Araújo Barreiros ------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia 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 seis de novembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dois de junho 

de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12244 de 15-03-2018; 6862CE de 13-02-2019; 6862 de 13-

02-2019; 36628 de 22-08-2019; 5827PI de 05-02-2020; 5827II de 05-02-2020 e 

5827 de 05-02-2020 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 18/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rui Pedro Guerra Correia e Outra ----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Pontão, Texugueiras, freguesia de Ferreiras -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com piscina e muro 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 seis de novembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dois de junho 

de dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57320 de 30-12-2019 ------------------------------------------  
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Processo n.º: 32/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Rosa Carmo Rocha --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aroal, freguesia de Paderne -------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e construção de muro 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 seis de novembro 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): 18290 de 26-04-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 492/1997 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Costa Machado ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto dos Caliços, Lote n.º E19-B, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração das fachadas e construção de 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 nove de novembro 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): 48289 de 07-11-2019 e 10240 de 03-03-2020 ---------------  

Processo n.º: 88/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hildebrando de Oliveira Boturão -----------------------------------------------  

Local da Obra: Orada, Lote n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muro de vedação e 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 seis de novembro de dois mil e 

vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de quatro de 

agosto de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44220 de 02-10-2017; 33683II de 06-07-2018 e 33683 

de 06-07-2018 --------------------------------------------------------------------------------  
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Processo n.º: 1T/2000 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: VicFalésia – Sociedade Hoteleira, S.A. ----------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Pinhal, Açoteias, Várzeas de Quarteira, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de pista de atletismo (Tartan) e respetiva 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 nove de novembro 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): 18380 de 05-05-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 54/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carvotur – Gestão Financeira e Investimentos, S.A. --------------------------  

Local da Obra: Vale Navio, Semina, freguesia de Albufeira e Olhos de Água  -------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para execução da obra por mais 12 meses. -----  

Foi, por unanimidade, deliberado manifestar intenção de declarar a caducidade do 

licenciamento titulado pelo alvará de obras de construção número cinquenta e um, 

barra, dois mil e dezoito, com fundamento no número cinco do artigo septuagésimo 

primeiro do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, tendo em conta o 

parecer do Consultor Jurídico de vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e da 

chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte 

e sete de novembro de dois mil e vinte, concedendo-se audiência prévia à 

interessada, por um período de sessenta dias. -------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 24646 de 24-06-2015; 8491 de 09-03-2016; 50880II de 

27-12-2016; 50880 de 27-12-2016; 32101 de 27-06-2018 e 55515 de 17-12-2019 -------  

Processo n.º: 3/2003 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Construções Jacinto Oliveira & Filho, Lda. ------------------------------------  

Local da Obra: Travessa Coronel Águas n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos de Água  --  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar ------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e nove de outubro de dois 

mil e vinte e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de quatro 
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de fevereiro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 22250 de 21-05-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 21CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Anna Shpakova ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Av.ª Infante D. Henrique, n.º 53, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de moradia, muros de vedação, piscina e casa 

de máquinas ------------------------------------------------------------------------------------  

Prazo ultrapassado ----------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos constantes da deliberação 

camarária de trinta e um de março de dois mil e vinte e tendo em conta a 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

nove de outubro 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): 34310 de 11-07-2018; 53787 de 09-12-2019; 17498 de 28-

04-2020 e 43500 de 13-10-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 60/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: James Mary O’ Reilly e Linda Ann O’ Reeilly -----------------------------------  

Local da Obra: Alpouvar, Lote n.º 53, freguesia de Albufeira e Olhos de Água  -----------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de quatro de dezembro de dois mil e vinte, devendo o exterior 

ser pintado de branco.-----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 28211 de 10-07-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 7OU/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A.. -------------------  

Local da Obra: Rua do Quadrante, Jardins da Galé, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe B2 -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de outubro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 29547 de 17-07-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 10OU/2020 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A. -------------------  

Local da Obra: Rua do Sobreiro, Urbanização Lagoas, freguesia de Ferreiras ------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe B2 -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de outubro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 42425DFV de 06-09-2018; 42425D de 06-09-2018; 42425 

de 06-09-2018; 30830 de 11-07-2019; 35216 de 08-08-2019; 43138 de 04-10-2019; 

48702II de 11-11-2019; 48702 de 11-11-2019; 16720 de 23-04-2020; 21077 de 25-05-

2020; 23109 de 05-06-2020; 46654 de 30-10-2020 e 46931 de 02-11-2020 ------------  

Processo n.º: Lot.º 1/2018 ------------------------------------------------------------------  

Requerente: Perfil Radical, Lda. --------------------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Execução de loteamento -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e sete de novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1880 de 15-01-2019; 11630II de 18-03-2019; 11630 de 18-

03-2019; 28938 de 15-07-2020; 46327 de 29-10-2020 e 49357 de 12-11-2020 ---------  

Processo n.º: 4/2019 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Manuel Ferreira dos Santos e Outra -------------------------------------  

Local da Obra: Bairro dos Pescadores, n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação unifamiliar -------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e sete de novembro de dois mil e vinte, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 36854EE de 27-07-2018; 36854 de 27-07-2018 e 31759 

de 30-07-2020 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 256/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cristina Isabel Ferreira e Bárbara ---------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar – Legalização -----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezasseis de novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18529 de 06-05-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 82IS/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusomodulo – Serralharia Carvalho, Lda. ---------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de autorização para instalação de exposição temporária de casa 

modulares e local de venda -------------------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e sete 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): 56383 de 05-12-2018; 4372 de 30-01-2019 e 11065 de 06-

03-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 1103/1964 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mónica Isabel Oliveira da Rocha -----------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa Alves Correia, n.º 24, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -  

Assunto: Licença – Alteração de um edifício de habitação unifamiliar – Legalização ------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte de novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23017II de 05-06-2020 e 23017 de 05-06-2020 -----------  

Processo n.º: Lot.º 540/1978 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo --------------------------------------  

Local da Obra: Lotes n.ºs 197-199 e 200-202, Praia da Falésia, Vale Carro, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento s/número de 15/05/1973 ---------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara que seja dado conhecimento à Divisão de Planeamento e 

Reabilitação Urbana no âmbito do procedimento de elaboração do Plano de 

Pormenor do Alfamar e envolvente, atualmente em curso. ------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 54341 de 10-12-2019; 29669II de 20-07-2020; 29669 de 

20-07-2020 e 36855 de 02-09-2020 -------------------------------------------------------  

Processo n.º: 97/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Pimenta da Silva -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Vasco Santana, Lote n.º 74, Montechoro, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e três de novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18219 de 26-04-2019; 22519 de 22-05-2019; 42679II de 

02-10-2019; 42679 de 02-10-2019 e 24324 de 16-06-2020 -------------------------------  

Processo n.º: 25/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Humberto Alexandre Rodrigues de Sousa Ornelas ----------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Balaia, Lote n.º 5, Parcela 6, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 
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termos da informação técnica de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 28303 de 26-06-2019; 2118II de 14-01-2020; 2118 de 14-

01-2020; 42709II de 09-10-2020 e 42709 de 09-10-2020 --------------------------------  

Processo n.º: 120/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Adrian Paul Long ----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Avenida 12 de Julho, n.º 126-R/C, Ferreiras, freguesia de Ferreiras -----  

Assunto: Licença – Alteração de muro de vedação e alteração de fachada do edifício – 

Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de trinta de novembro de dois mil e vinte e informação 

da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de nove de novembro 

de dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44897IT de 15-10-2019; 44897 de 15-10-2019 e 36711 de 

01-09-2020 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 79/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Domingos Manuel Marques Castelo ---------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Bernardim Ribeiro, Lote n.º 14, Santa Eulália, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação e piscina -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de trinta de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 9280 de 26-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 622/1972 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gerard Hugh Cassidy ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua das Margaridas, moradia A-21, Conjunto Jacarandá, Areias S. João, 

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

Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – 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 trinta de novembro de dois mil e vinte. --------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1147 de 10-01-2019; 22678 de 22-05-2019; 17637 de 27-
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04-2020 e 47184 de 04-11-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 2/2019 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Marina Belova -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar com piscinas 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 vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 23273 de 08-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 49/2002 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Clinica de Medicina Dentária Dr. Rui Monterroso, Lda. -----------------------  

Local da Obra: Praia da Falésia, Lote n.º 157, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muro ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de dezassete de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 56944CE de 27-12-2019 e 56944CE de 27-12-2019 e 

56944 de 27-12-2019-------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 104/2019 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Francisco Mascarenhas Cardoso e Outros -------------------------------  

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

Assunto: Licença – Construção de alpendre --------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de dois de dezembro 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, 
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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): 1168 de 10-01-2019; 22680 de 22-05-2019; 15672 de 14-

04-2020 e 47202 de 04-11-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 3/2019 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Marina Belova -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar com piscinas 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 vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 55938 de 18-12-2019 e 23558 de 09-06-2020 --------------  

Processo n.º: 190/1978 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Edgar Sousa dos Santos --------------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença - Renovação da licença de obras de alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de trinta de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 8925 de 24-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 21IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria José Samora Catuna -----------------------------------------------------  

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

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edificação unifamiliar ---  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de dois de dezembro de dois mil e vinte. ------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40606IT de 24-08-2018; 40606 de 24-08-2018; 39721IT 

de 18-09-2020; 39721II de 18-09-2020 e 39721 de 18-09-2020 -------------------------  

Processo n.º: 358/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Florin Vintilla --------------------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Cerro da Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muro de 

vedação – Legalização -------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projecto de arquitectura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de dezassete de novembro de dois mil e vinte, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 52861 de 03-12-2019; 8188 de 19-02-2020; 19652 de 14-

05-2020; 20525 de 20-05-2020; 26851 de 03-07-2020 e 53462 de 02-12-2020 -------  

Processo n.º: Lot.º 732/1981 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: José Custódio Gracias Fernandes ----------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vale da Ursa, freguesia da Guia -------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento – Alvará n.º 17/1982 ---------------   

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar a alteração do loteamento nos termos e 

condições do parecer técnico de três de dezembro de dois mil e vinte, e em face 

da informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte 

e três de novembro 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): 52482 de 29-11-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 124IP/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sabores do Poente, Lda. --------------------------------------------------------  

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

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de anexar dois prédios -----  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte. ------------------------------  

Mais delibera esta Câmara determinar a extinção do procedimento tendo em conta 

o parecer técnico datada de três de dezembro de dois mil e dezanove. --------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5045II de 31-01-2020; 5045 de 31-01-2020 e 46473 de 

30-10-2020------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 710/1978 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Cergueira Pereira e Outro ---------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Alteração de loteamento - Alvará n.º 34/1988 -------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
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técnica de dezanove de novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44549 de 11-10-2019 e 9592 de 28-02-2020 ----------------  

Processo n.º: 14/2013 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Deltamar – Hotelaria e Construção, Lda. ---------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Movimento das Forças Armadas, Lote n.º 32, Caliços, freguesia 

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

Assunto: Licença – Alteração de edificação multifamiliar com comércio, serviços, 

restauração e bebidas e muros de vedação --------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e três de novembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17638 de 17-04-2018; 3928 de 28-01-2019; S-

CMA6863IT de 25-05-2020; S-CMA6863 de 25-05-2020 e 45302 de 23-10-2020 -----  

Processo n.º: 25/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Elzelina Van Den Akker ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Almeijoafras 240N, freguesia de Paderne -----------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação – Legalização -  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

 Requerimento (s) n.º (s): 40037 de 16-09-2019; 30554 de 23-07-2020; 41254 de 

28-09-2020; 42943 de 09-10-2020 e 50276 de 16-11-2020 -------------------------------  

Processo n.º: 95IP/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sinfonialatina, Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------  

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

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício de habitação 

coletiva com piscina e muro -------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de trinta de novembro de dois mil e vinte. ----------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32313PU de 11-07-2017; 32313 de 11-07-2017; 15169 de 

06-04-2020 e 33208 de 07-08-2020 --------------------------------------------------------  

Processo n.º: 512/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jorge de Sousa Leiria -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Ibiscos, moradia n.º 19, Semina, freguesia de Albufeira e Olhos 
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de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – Legalização ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de três de dezembro 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): 1514IT de 10-01-2020; 1514 de 10-01-2020; 46805 de 02-

11-2020 e 53254 de 27-11-2020 -------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 541/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Famoso Parâmetro, Unipessoal, Lda. -------------------------------------------  

Local da Obra; Lagoas, Caminho do Paraíso, ferreiras, freguesia de Ferreiras ------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício habitacional, piscinas e muros  ------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de nove de dezembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 
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E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e quarenta e cinco 

minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser 

assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, 

diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que 

secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------  

________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 
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