Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
REALIZADA NO DIA 1 DE JULHO DE 2020
Ata n.º 42
Ao primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, reuniu a Assembleia
Municipal de Albufeira, pelas 21:00 horas, no Auditório Municipal, por convocatória de
vinte e quatro de Junho e aditamento de vinte e cinco de Junho, sendo a Mesa
composta por:--------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia Municipal: Paulo Alexandre Figueiredo Freitas; --------------Primeira Secretária: Maria Eugénia Xufre Baptista; -------------------------------------Segunda Secretária: Maria Emilia Bexiga Santos Rodrigues Sousa;----------------------e com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------PONTO UM: Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do Art. 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro;------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS: Apreciação e deliberação das atas de 24-02-2020 e 02-03-2020;----PONTO TRÊS: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 3-ª
Revisão – Alteração Modificativa das Grandes Opções do Plano 2020-2023; -----------PONTO QUATRO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 3ª Revisão – Alteração Modificativa do Orçamento para o ano de 2020;------------------PONTO CINCO: Tomada de conhecimento, da informação relativa à situação
económica e financeira do município, respeitante a 30 de Junho de 2019 e a 31 de
dezembro de 2019; -------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista no n.º 6 do artigo 14.º-A, da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro,
na redação em vigor, conjugado com o artigo 24.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
referente à “Proposta – Estatuto Remuneratório e Despesas de Representação para o
cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil”; --------------------------------------PONTO SETE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 (LCPA), de 21 de
fevereiro, referente à candidatura “Preservação e Conservação de Escadaria e Arriba
da Praia do Peneco”, ao Programa Operacional MAR 2020, através do aviso n.º
1/2020/GAL Pesca do Barlavento do Algarve”; -------------------------------------------PONTO OITO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 (LCPA), de 21 de
fevereiro, referente à proposta “Plano de Transportes Escolares para o Ano Letivo
2020/2021; ---------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização de repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
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n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, bem como nos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao Ajuste Direto para a
“Prestação de Serviços de Transportes Urbanos de Albufeira – Serviço Giro – Linhas
Verde, Azul, Vermelha, Vermelha 2 e Laranja”, pelo valor de 1.859.768,90€ + IVA; ---PONTO DEZ: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização de repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decretolei n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao “Procedimento
Aquisitivo ao Abrigo do Acordo Quadro n.º 2/2017 da AMAL para Fornecimento de
Energia Elétrica em Regime de Mercado Livre para o Algarve”, pelo valor de
6.749.500,00€ (IVA incluído); -------------------------------------------------------------PONTO ONZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização de repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decretolei n.º 197/99, de 8 de junho, na redação em vigor, referente ao Concurso Público para
a “Requalificação da Avenida Dos Descobrimentos – desde a Rotunda dos Golfinhos até
à Rotunda da Orada”, com valor previsto de 1.500.000,00€ + IVA ----------------------PONTO DOZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização de repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decretolei n.º 197/99, de 8 de junho, na redação em vigor, referente ao Concurso Público para
a “Requalificação da Estrada da Mosqueira”, com valor previsto de 1.400.000,00€ +
IVA;------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da
autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de Fevereiro, referente à consulta prévia para “Prestação de Serviços de Manutenção
Completa de Sistemas Semafóricos de Albufeira”, com o preço base de 74.999,00€ +
IVA;------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara,
da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de Fevereiro, referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de
Acessórios em Poliacetal para Execução de Ramais Domiciliários e Tubos de Pead”, até
ao limite de 21.000,00€ + IVA;-------------------------------------------------------------PONTO QUINZE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara,
da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de Fevereiro, referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de
Acessórios Galvanizados/Latão e Válvulas de Cunha e Esfera de Bronze/Latão a aplicar
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na Remodelação e Conservação da Rede de Abastecimento de Água”, até ao limite de
40.000,00€ + IVA;--------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso público para “Prestação de
Serviços de Manutenção da Instrumentação, Automação e Supervisão do Sistema de
Telegestão de Abastecimento de Água e Águas Residuais do Município de Albufeira”,
até ao limite de 55.000,00€ + IVA;--------------------------------------------------------PONTO DEZASSETE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público –
empreitada para “Execução de Coletores de Ramais de Águas Residuais e Pluviais”, pelo
valor de 172.000,00€ + IVA;----------------------------------------------------------------PONTO DEZOITO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara,
da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99,
de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Repavimentação da Estrada de Albufeira”, com valor previsto de 700.000,00€ + IVA;
PONTO DEZANOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Prestação de Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros em Circuitos não
Definidos”, até ao limite de 330.000,00€ + IVA;------------------------------------------PONTO VINTE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da
autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de
8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para “Requalificação da
Estrada do Paraíso - Ferreiras”, com valor previsto de 510.000,00€ + IVA;-------------PONTO VINTE E UM: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Fornecimento Contínuo de Equipamento para Manutenção de Espaços Verdes”, até ao
limite de 270.000,00€ + IVA;---------------------------------------------------------------PONTO VINTE E DOIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
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8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Empreitada para Aumento de Eficiência Energética na Rede de Iluminação Pública –
Fase 2”, pelo valor base de 375.000,00€ + IVA;-------------------------------------------PONTO VINTE E TRÊS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Prestação de Serviços de Desmatação de Terrenos e Desramagem de Estradas e
Caminhos do Concelho de Albufeira”, com valor previsto de 405.000,00€ + IVA;-------PONTO VINTE E QUATRO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente
da Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso público para “Aquisição de Serviços
de Manutenção Multitécnica de Equipamentos/Máquinas e Tratamento das Águas das
Piscinas Municipais de Albufeira”, com valor máximo previsto de 212.500,00€ + IVA;--PONTO VINTE E CINCO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
”Aquisição de Serviços de Assistentes Operacionais para as AAAF`S, JI`S, Escolas e
Outros Equipamentos Educativos de Concelho e Ajudantes de Cozinha para as Cantinas
Escolares”, até ao limite de 345.000,00€ + IVA;------------------------------------------PONTO VINTE E SEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
”Fornecimento Contínuo de Peças, Acessórios e Materiais Diversos, bem como
Prestação de Serviços de Reparação, Manutenção e Outros Serviços Conexos, para
Máquinas e Viaturas Municipais”, até ao limite de 186.000,00€ + IVA;------------------PONTO VINTE E SETE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para a
empreitada de “Repavimentação da Rua de Santa Eulália e Arruamentos Adjacentes” e
empreitada de “Repavimentação da Rua José Fontana”, pelo valor total de 641.300,00€
(IVA incluído);-------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E OITO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
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8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Fornecimento Contínuo de Material de Rega“, até ao limite de 270.000,00€ + IVA;---PONTO VINTE E NOVE: Apreciação e deliberação da recomendação apresentada
pelo PAN, intitulada “Apoio à iniciativa da sociedade civil - Caixa Solidária”;------------PONTO TRINTA: Apreciação e deliberação da recomendação apresentada pelo BE,
intitulada “Protocolo e colaboração com associações e IPSS existentes no concelho a
oferta de cantinas sociais”;-----------------------------------------------------------------PONTO TRINTA E UM: Apreciação e deliberação da recomendação apresentada pelo
BE, intitulada “Pela implementação de uma rede de apoio à produção local”;-------------PONTO TRINTA E DOIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Fornecimento de Iluminação Decorativa de Natal em Regime de Aluguer”, pelo valor
base de 351.000,00€ € + IVA;--------------------------------------------------------------PONTO TRINTA E TRÊS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso público para “Fornecimento
Contínuo de Colunas de Iluminação Pública e Acessórios”, pelo prazo de 1095 dias ou
até 199.000,00€ + IVA;---------------------------------------------------------------------PONTO TRINTA E QUATRO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente
da Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso público para “Empreitada para
Execução de Passadeiras em Calçada/pavê no Concelho de Albufeira 2020-2021”, pelo
valor base de 250.000,00€ + IVA;----------------------------------------------------------PONTO TRINTA E CINCO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Empreitada de Beneficiação de Ruas, Estradas e Caminhos em Zonas Pontuais do
Concelho de Albufeira”, pelo valor base de 470.000,00€ € + IVA;-----------------------PONTO TRINTA E SEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
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8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Empreitada para Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no Concelho de
Albufeira”, pelo valor base de 202.000,00€ € + IVA;-------------------------------------PONTO TRINTA E TRINTA E SETE: Apreciação e deliberação, sob proposta do
Presidente da Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso público para Fiscalização,
Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão
Ambiental da Empreitada de “Ampliação do Reservatório da Mosqueira, Incluindo
Condutas Adutoras de Interligação ao Sistema Existente”, com o preço base de
48.000,00 + IVA;----------------------------------------------------------------------------PONTO TRINTA E OITO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Fornecimento Contínuo de Espécies Vegetais, com Plantação e Trabalhos Acessórios”,
até ao limite de 270.000,00€ € + IVA;-----------------------------------------------------PONTO TRINTA E NOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Empreitada de Levantamento e Reposição/Construção e Reparação de Passeios em
Zonas Pontuais do Concelho de Albufeira”, pelo valor base de 345.000,00€ € + IVA;
PONTO QUARENTA: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
“Fornecimento de Sinalização Vertical”, até ao limite de 340.000,00€ € + IVA;--------PONTO QUARENTA E UM: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da
Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei
n.º 197/99, de 8 de junho na redação em vigor, referente ao concurso público para
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“Fornecimento de Massas betuminosas Asfálticas”, até ao limite de 140.000,00€ +
IVA;------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUARENTA E DOIS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente
da Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à consulta prévia para “Serviço Contínuo de
Operação e Manutenção de Postos Públicos de Carregamento de Veículos Elétricos do
Concelho de Albufeira”, até aos Limites de 41.000,00€ + IVA, ou 1095 dias;------------PONTO QUARENTA E TRÊS: Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente
da Câmara, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao concurso Público para “Remodelação da Rua
do Pacífico”, pelo valor previsto de 570.000,00€ + IVA;----------------------------------PONTO QUARENTA E QUATRO: Apreciação e deliberação, sob proposta do
Vereador Rogério Neto, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo
6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente aos valores do IVA para o
“Fornecimento de Serviços de Televisão, Internet e Telefone – Piscinas Municipais”;--PONTO QUARENTA E CINCO: Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador
Rogério Neto, da autorização prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente aos valores do IVA para o “Contrato de
Assistência Técnica e Manutenção do Sistema KAPTURE”;-------------------------------PONTO QUARENTA E SEIS: Apreciação e deliberação, da Moção apresentada pela
CDU, intitulada “Salvar centenas de MPME: primeiro passo para retoma económica de
que o concelho de Albufeira precisa”.------------------------------------------------------PRESENÇAS: Paulo Alexandre Figueiredo Freitas (PSD), Bertílio da Conceição
Cevadinha Matias (suplente PS), Maria Eugénia Xufre Baptista (PSD), Fernando Manuel
de Sousa Gregório (PS), João Alexandre Sequeira Jorge da Silva (PSD), Ana Isabela
da Palma Gordinho Almeida Ramos (PS), Adriano Duarte de Horta e Nogueira Ferrão
(PSD), Fernando Vieira Vitória Cabrita (PS), Carlos Manuel da Conceição Oliveira
(suplente PSD), Pedro Ricardo Pires Coelho (PS), Rui Pedro Dâmaso Borges Gago
(suplente PSD), Miguel Ângelo Rodrigues Pinheiro (BE), Maria Emília Bexiga Santos
Rodrigues Sousa (PS), Francisco Manuel Fernandes Guerreiro (PSD), Leonardo Manuel
Teixeira Paço (PS), Helena Maria Palhota Dias Simões (PSD), Vera Lúcia Hilário
Belchior (PAN), Gaspar Manuel Rocha Meirinho (PSD), Roberto Manuel da Silva Raposo
(PS), Ana Luisa Sousa Simões (suplente PSD), bem como os Presidentes da Junta de

7

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021

Freguesia de Albufeira e Olhos de Água – Indaleta Cabrita, de Ferreiras – Jorge do
Carmo, da freguesia da Guia – Dinis Nascimento e de Paderne – Miguel Coelho. --------Faltas: Francisco José Pereira de Oliveira, Ana Cristina Neves Pinto Oliveira, Vitor
José Correia Maria Vieira, Renato José Martins Miguel Pimenta e José Manuel da Bota
Sequeira. ------------------------------------------------------------------------------------Substituições: Face aos pedidos de substituição apresentados pelos membros, foi
verificada a legitimidade e identidade dos elementos imediatamente a seguir na ordem
da respetiva lista, Bertílio Matias, Carlos Oliveira, Rui Gago e Ana Luisa Simões.-------Registou-se ainda, a presença do Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Martins
Rolo e dos Vereadores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Ana Filipa Simões
Grade dos Santos Pífaro Dinis, Victor de Oliveira Ferraz, Rogério Pires Rodrigues
Neto, Sara Luisa Ascenção Marques Carvela Serra e Cláudia Cristina Dias Guedelha. –Havendo quórum (vinte e quatro presenças), o Presidente da Assembleia deu início à
sessão.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia: “Antes de mais fazer uma retificação, duas gralhas, no
ponto trinta e sete o preço base não é um milhão e quinhentos mil, mas sim quarenta e
oito mil euros, mais IVA. No ponto quarenta e três, também o limite é de quinhentos e
setenta mil euros mais IVA e não quarenta e um mil, como está indicado. Depois, no
ponto trinta e seis há uma gralha no documento em si, não no ponto trinta e seis, mas
na documentação do ponto.”-----------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte do público, o Presidente da Assembleia deu início
ao Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Segunda Secretária – Emília Sousa: “Tenho duas questões que gostava de colocar esta
noite, ao Senhor Presidente, uma delas terá a ver essencialmente com algumas
situações que chegaram até mim, informação de que os serviços, digamos, as chamadas
que são efetuadas para a Câmara Municipal, que os nossos utentes não estão a
conseguir falar com os serviços em tempo útil e que está a gerar algum desconforto,
nomeadamente aos cidadãos que têm algumas situações a resolver. Posso nomear,
inclusive, na questão da água, que tentam, várias vezes falar com os serviços. Sei que
os serviços da Câmara estão com os serviços mínimos, compreende-se perfeitamente,
com a atual situação, mas já ouvi várias referências, não de uma pessoa, mas de várias
pessoas, que se torna extremamente difícil a comunicação com a Câmara Municipal,
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para tratar de assuntos relativamente a água e outras situações, que é difícil falar
pelas linhas telefónicas. Esta era a primeira questão, o que é que está a ser feito, se
eventualmente a Câmara irá tomar medidas, no sentido de colocar mais pessoas que
possam dar resposta aos cidadãos, que realmente precisam de contactar os serviços,
uma vez que não é permitida a presença na Câmara Municipal, será por meio de
marcação. Eu coloco, se há eventualmente alguma situação que possa minimizar esse
desconforto, para tentar tratar dos assuntos, nomeadamente por telefone. A segunda
questão é uma que creio que não deve ser só minha, mas de todas as pessoas que
habitam neste concelho e não só, no país inteiro. Sabemos que atravessamos uma
grande crise, crise essa económica e não só. Albufeira, neste momento está a passar
uma situação complicada, com a maior parte dos estabelecimentos encerrados.
Sabemos que o desemprego é muito grande, as pessoas, muitas delas, não têm
condições financeiras para se manter. Sei que há alguns esforços por parte da Câmara
Municipal, para minimizar algumas situações mais criticas. Sei que a Câmara tem dado
respostas a algumas situações, quando solicitadas. Mas, há outra preocupação que,
creio que não seja só minha, mas também de todos nós, que são, eu costumo chamar os
silenciosos. Os silenciosos são aquelas pessoas que têm vergonha de pedir, que têm
vergonha de se manifestar, porque realmente tiveram uma condição financeira estável,
e neste momento estão a passar por sérias dificuldades e não têm a quem recorrer,
porque por vergonha não pedem. Muitas das vezes, essas situações levam a problemas
gravíssimos, quer do foro psicológico, quer de outros níveis. Eu questiono, se realmente
há, ou existe, e aqui deixo o repto, uma linha, ou algo que possa ajudar essas pessoas,
não digo no atendimento, mas na ajuda a esses tais silenciosos possam desabafar. Uma
linha de ajuda para saber exatamente quais são as condições e se há condições para
ajudar as pessoas que neste momento não conseguem falar e passam sérias
dificuldades neste concelho, que são muitas e que não chegam até nós, porque nós não
temos conhecimento de tudo. Por vezes até estão ao nosso lado mas por vergonha não
dizem que têm esses problemas. O que eu sugiro, é que se possível a Câmara Municipal,
eu sei que já existe uma linha nesse sentido, de ajuda, mas o que sugeria era uma linha
de apoio, de aconselhamento psicológico, para tentar fazer uma triagem, para que as
pessoas se abram e possam dizer aquilo que sentem, aquilo que têm e o que poderão
contar com os serviços, ou técnicos ou neste caso, pessoas especializadas que possam
intervir junto dessas pessoas que serão muitas neste concelho. Creio que, agora elas
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ainda não se manifestaram, mas que dentro de pouco tempo será muito mais grave.
Deixo aqui o meu repto, a minha preocupação, creio que não é só minha, creio que todas
as pessoas que estão nesta sala têm essa preocupação, mas deixo aqui, essencialmente,
a minha preocupação e o meu repto, no sentido de tentarmos arranjar algo que
possamos, em conjunto ajudar quem mais precisa e que não se manifesta.”--------------Leonardo Paço: “Queria fazer uma pergunta ao senhor Presidente, no sentido de saber
qual era a posição dele em relação à Algar. Pois brevemente os municípios do Algarve
vão ter um problema para discutir, porque vai para o segundo ano consecutivo a ter
prejuízos. Se tiverem um terceiro ano com prejuízos os municípios são obrigados a
aumentar o seu capital de sociedade ou então a sair dessa mesma empresa. Nesse
sentido gostava de saber qual é a posição da Câmara Municipal de Albufeira, pois nós
sabemos que a Algar é uma empresa participada, pressuponho que em quarenta e sete
ou quarenta e seis por cento pelos municípios do Algarve e em cinquenta e três ou
cinquenta e quatro pela Mota-Engil, se não me engano e que no ano passado
apresentaram prejuízo de dois milhões, portanto gostaria de saber qual é a posição do
senhor Presidente da Câmara. Uma outra questão, ouvi falar de um projeto, um jardim
dos ilustres. Gostaria de perguntar se é possível saber algo mais deste projeto. Tenho
uma terceira questão, que vai ao encontro daquilo que a Emília disse há bocadinho. Não
quero deixar de realçar o esforço feito por esta Câmara, neste concelho, desde que
começou a doença Covid-19, também não querendo deixar de realçar a união existente
em todas as Câmaras Algarvias, deixando de parte as cores partidárias e que na minha
ótica é de salutar. Mas a minha preocupação vai mais além, numa ótica um pouco
pessimista, acho que o verdadeiro problema vem aí, depois do verão. Vai ser um
problema social e económico e nessa perspetiva gostava de saber o que é que se está a
pensar fazer, se é que se está a pensar fazer alguma coisa.” ----------------------------Miguel Pinheiro: “Tenho três perguntas, a primeira é sobre o diagnóstico social do
concelho, que segundo informação que nos chegou já foi elaborado e não existe
conhecimento da sua publicação. Pelo menos não me chegou e gostava de saber quando
será publicado. A segunda pergunta é sobre as pessoas sem-abrigo que estão alojadas
no hostel que foi protocolado com a Câmara e para saber se existe uma alternativa, no
futuro para colocar essas pessoas, a partir do período que deixe de ser viável ter esse
apoio no hostel. O terceiro é sobre o levantamento nacional das necessidades de
realojamento habitacional, que foi publicado pelo IRU em Fevereiro de dois mil e
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dezoito e indica que Albufeira tem oitenta e sete famílias por realojar. Isto é de dois
mil e dezoito, por isso gostava de saber se existe mais alterações aos números e em
que condições se encontram a maioria destas pessoas, ou seja, quais são as
características destas famílias por realojar?”---------------------------------------------Presidente da Câmara: “Boa noite a todos, estas quatro ou cinco questões que foram
aqui levantadas, a Emilia falou da questão das chamadas que não são atendidas, pelos
vários serviços da Câmara, deu como exemplo a água. Vou ver o que se passa, com
certeza que se houver falta de pessoal terá que se alterar, mobilizar pessoal de outros
sítios para estes sítios de atendimento. Vou fazer uma avaliação dessa situação, ver o
que é que se passa, há outros sítios até que possam estar com dificuldade e com
deficiência de atendimento telefónico. A segunda questão que levantou, sobre haver ou
não haver uma linha de apoio para as pessoas mais necessitadas, a vários níveis, quer a
nível psicológico, quer até material e alimentar, existe um número que tem sido
divulgado desde o princípio de Março, é o número oitocentos duzentos e dezanove
duzentos e oitenta e nove. Portanto esse número é atendido por psicólogas, que depois
encaminham, tendo em conta a questão colocada e têm sido encaminhados vários, não
sei exatamente quantas pessoas já atenderam, mas muitas outras poderão vir a seguir.
O Leonardo apresentou uma questão sobre a Algar, a Algar evidentemente tem uma
dificuldade grande desde que foi privatizada, a posição de Albufeira poderá ser a
posição via tomada na AMAL, um dia qualquer teremos de tomar essa decisão e a
decisão pode passar por fazer uma Associação de Municípios no sentido de substituirse a ALGAR, por exemplo. Os municípios juntarem-se e a Algar ser comprada pelos
municípios, pode vir a acontecer, aliás já falamos sobre isso em algumas reuniões, mas
ainda nada está operacionalizado, mas pode vir a acontecer isso. Relativamente aos
Projeto dos Ilustres, foi um nome dado a título de exemplo, isto é apenas e só, à
semelhança daquilo que na cidade do Funchal, a Senhora Embaixadora da India
entendeu fazer oferta de um busto do Gandhi, para se colocar num espaço público em
Albufeira, acho que não é nada de muito anormal, penso eu. Não podemos esquecer o
que os indianos têm sido para Albufeira em termos de trabalho. A terceira questão,
vem um pequeno verão que é mais pequeno, segundo parece, é mais pequeno que aquele
que á partida poderia ser, a seguir, evidentemente vem o inverno, o município tem
tomado algumas medidas de apoio e de minimização de alguns problemas que possam
existir. Evidentemente não tem solução para tudo, até porque as competências dos
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municípios não são bem aquelas que às vezes a gente gostava que fosse e que algumas
pessoas pensam que é. Independente de haver verbas suficientes para haver algum
apoio mais substantivo, com maior substância, às vezes chocam com aquilo que são as
possibilidades legais de acontecer, mas no entanto, estamos sempre abertos a qualquer
situação que possa fazer com que nós possamos apoiar quem necessite. Está próximo a
sair para a rua a possibilidade de candidatura a um fundo para empresários em nome
individual e sócios gerentes de empresas que podem vir a ter esse benefício financeiro
até dois mil euros. As Câmaras não podem apoiar empresas, pelo menos por uma via
direta, pode apoiar pessoas, é a lei setenta e cinco, a lei das autarquias locais, diz
precisamente isso, pessoas em situações de carência. Daí que, vamos vendo, já temos o
apoio dado entre, apoios que a Câmara Municipal deu até agora e quebra de receita que
não teve, por isenções que deu, o município de Albufeira já despendeu, ou deixou de
receber, é o somatório das duas questões é quatro milhões e duzentos ou trezentos
mil euros, é um valor significativo, embora, não estou a dizer que não seja necessário
mais apoios, mais apoios alimentares, mais apoios ao arrendamento, mais apoios ao
estudo, ao ensino, à parte de medicamentos, uma série de coisas que possam vir a
surgir. Relativamente ao Miguel, a questão do diagnóstico social do concelho,
brevemente iremos ter esse conhecimento. Relativamente à questão do hostel,
evidentemente que não deveria acontecer, que um projeto sem-abrigo se iniciasse e ele
durasse só até que o hostel pudesse albergar esses mesmos sem-abrigo, sem resolver
o problema dos sem-abrigo. Porque senão, não cabia na cabeça de ninguém e a Câmara
não está para aí virada, mas tem trabalhado nisto, na possibilidade de arrendamento
destas instalações e depois pô-los na rua outra vez, isso não. Vai ter que haver uma
alternativa, estamos a estudar as alternativas que há por aí, neste momento já há uma
ou duas com possibilidade de se resolver, vamos ver, nos próximos dias haverá essa
possibilidade. Em relação à dificuldade de realojamento de Albufeira, não sei se os
dados são os mesmos, mas posso mandar verificar isso e na próxima Assembleia posso
transmitir essa informação.”----------------------------------------------------------------Leonardo Paço: “Senhor Presidente, em relação à Algar, como sabe aquilo é uma
sociedade, uma sociedade em que um privado tem a maioria, portanto se vai comprar,
ele só vende se quiser, só se os dezasseis municípios se unirem e passam a ser
detentores, porque se a outra parte não quiser vender não vende. Portanto, penso que
há que pensar numa solução porque estamos, realmente, à beira de um precipício.
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Porque a partir do terceiro ano de contas negativas, os municípios são obrigados a
abandonar aquela sociedade. Acho que se deveria começar a pensar seriamente o que é
que se faz e se for para negociar, que se comece o quanto antes, até porque não me
parece ser uma negociação difícil, tendo em conta que a empresa dá prejuízo. Outra
questão do projeto jardim dos ilustres, a mim parece-me um bocado pertinente que
alguém venha oferecer um busto à Câmara Municipal de Albufeira e só por isso tenha
direito a um jardim. Não sei qual é a lógica, não percebo o porquê, não sei se alguém na
sala consegue perceber, a mim parece-me estranho.”-------------------------------------Segunda Secretária – Emília Sousa: “Senhor Presidente, uma pequena ressalva,
relativamente à questão que mencionei, da linha, tinha dito no início que sabia da
existência dessa linha e que realmente estão a fazer o trabalho adequado à mesma,
portanto, que está a ser dada a resposta adequada. O que eu sugeria era que fosse
criada outra linha, chamada “Linha Amiga”, só para esses casos específicos. Se uma
pessoa quiser apenas desabafar, falar, uma linha generalizada, só nesse sentido, que
fazia este à parte. Que fosse criada uma linha específica só, tipo linha amiga, não
aquele número da linha que foi criada já há algum tempo e que está a dar resposta, mas
sim outra linha, chamada “Linha Amiga”, para dar resposta a essas situações dos tais,
como eu digo silenciosos, como um apoio psicológico só para essas situações. Com um
nome diferente, mais sugestivo, para que as pessoas ligassem e não para um número
como esse, não é tirar o seu devido valor, mas realmente criar só essa linha específica.
Era só neste sentido que gostava de fazer este reparo.”---------------------------------Ana Ramos: “Queria dizer o seguinte, que tem a ver com aquilo que a Emilia falou, da
dificuldade de contacto com a Câmara, desde esta fase da pandemia, porque fiquei
surpreendida com a resposta do senhor Presidente, quando diz que vai ver a situação.
Esperava que dissesse que já tinha conhecimento do que se estava a passar e que,
enfim, já tivesse em mente alguma ideia ou alguma solução. Falo por mim, na minha
profissão tenho tido alguns assuntos em que tenho necessidade de contactar com a
Câmara e tem sido um calvário. Posso dar três exemplos, um deles, a contratação de
água, em que liguei inúmeras vezes e não me atenderam o telefone, nas vezes raras em
que atenderam numa disseram-me que tinha de ser presencial e que iriam passar a
chamada para fazer a marcação, a chamada caiu, pelo menos duas ou três vezes. Outro
calvário para conseguir que me atendessem novamente, até que me atenderam e
disseram “isso afinal faz-se on-line e tudo por e-mail”. Outra situação, tentei consultar
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um processo, mandei e-mail e a resposta que me deram foi para dizer as páginas do
processo que eu queria consultar. Ora, é um processo com oito dossiers, nunca o tinha
consultado, por isso parece-me óbvio que eu não saberia dizer que páginas é que
quereria consultar. Outra situação, que também já me aconteceu, tem a ver com a
marcação de reuniões, que é sempre um stress para conseguir marcar e obter plantas
que são necessárias para instruir algum processo e também mando e-mail e ao fim de
um mês não tenho qualquer resposta. Depois, até que consiga que me atendam o
telefone é outro calvário e depois dizem-me que não sabem do meu e-mail, ou então
dizem que afinal já tinham ali uma resposta para me dar, mas por qualquer razão não
foi enviada. Tenho ainda uma quarta situação, de uma ficha técnica que é necessário
ser feita para uma escritura em Novembro, e que desconfio que a escritura terá de
ser adiada, porquê? Porque o arquiteto que pegou agora no processo para fazer a ficha
técnica diz que não sabem do processo e então andamos aqui há um mês sem saber do
processo. Se o processo está num sítio ou se está noutro, ora dizem que está num sítio,
depois vamos a esse sítio e afinal já está no outro. Enfim, esta mudança de instalações
também parece que atrapalhou um bocado a questão. É uma situação que é vivida por
mim, na minha profissão e eu sei que tenho colegas que também vivem essa mesma
situação. Portanto, Senhor Presidente, apelo muito que veja, que atendam os telefones,
porque, de faco, não podemos ir á Câmara, compreendo a situação do Covid, respeito,
mas acho que, como eu tenho a minha função social e tive durante a pandemia que
fazer reconhecimentos de assinaturas, porque havia pessoas que precisavam de
empréstimos bancários. Tive de fazer registos de automóvel, porque as conservatórias
estavam fechadas e eu acho que a Câmara também tem um papel social, que é servir o
público e as pessoas estão a tentar andar com o país para a frente, estão a tentar
empreender aqui, no concelho e aquilo que tenho sentido e o que os meus clientes têm
sentido é um verdadeiro calvário. O Covid não pode ser desculpa para tudo, tem que
haver alguma boa vontade e eu, sinceramente, não tenho sentido isso.”------------------Presidente da Câmara: “Relativamente ao Leonardo, falou nas duas questões já
anteriormente faladas, não vou falar muito mais sobre elas. A Algar, obviamente que a
AMAL está atenta a essa situação e estamos constantemente a falar na gravidade da
situação. Evidentemente, sabendo de antemão que a parte privada é maioritária
relativamente à parte pública, obviamente que tem um processo de negociação, se
fosse de outra forma teria outro, mas a solução pode não ser só essa, pode ser outra
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solução qualquer. Relativamente ao “Jardim dos Ilustres” , não é jardim nenhum, não é
projeto nenhum de jardim, isso foi um nome dado por quem escreveu uma nota de
imprensa, não vejo nenhum mal, não há aqui nenhum jardim, há é a colocação de um
busto num espaço verde qualquer, assim como podem ser colocados outros bustos de
outras entidades, a nível nacional ou internacional, ou a nível local, por exemplo. Foi
uma questão de oportunidade, absolutamente mais nada, mas não é propriamente um
jardim, com projeto já feito e estruturado. A questão da linha amiga, este oitocentos
duzentos e nove dois oito nove também é uma linha amiga, senão até parece que o
outro é inimigo. Acho que este número tem atendido pessoas, com estas
características que a Emilia disse, pessoas que necessitam desabafar, há de tudo. Eu
atendo quase todos os dias pessoas no meu gabinete, que algumas delas são mais para
desabafar que outra coisa. No entanto fica a sugestão da linha, embora não seja
apologista de criar tanta linha, se as dificuldades que há agora, como a Ana Ramos
apresentou aqui, com certeza que não é por falta de linhas. As linhas existem, estas
linhas é que não estão a ser nada amigas. Evidentemente, não tinha a noção tão
dramática da situação, sinceramente não tinha. Uma pessoa ou outra apontava alguma
dificuldade que tinha tido, ouvi alguns relatos, não muitos, uns três ou quatro, mas sem
grande expressão, mas agora acabo por ver que as dificuldades são muitas e vamos ter
que alterar esta situação, que isto não ajuda nada e não pode ser o Covid que justifica
tudo e mais alguma coisa, senão assim é muito complicado para o serviço público, que
quer prestar e quer ajudar os próprios empresários e os próprios utentes, portanto
vou tratar disso. Muito obrigado pelas informações.”-------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros, nem leitura resumida da
correspondência, o Presidente da Assembleia deu início ao período da ordem do dia. --ORDEM DO DIA
PONTO UM
Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos
termos da alínea c) do n.º 2 do Art. 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Coelho: “Boa noite, gostaria de retomar um dos pontos na informação do senhor
presidente, em Assembleias anteriores, referente ao valor da passagem de ano. Na
última vez que discutimos a informação do senhor presidente, colocou-se esta questão,
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se viria no seio da informação ou se viria em relatório autónomo, julgo que a opção foi
em relatório autónomo. Mas não tendo relatório autónomo, não tendo nesta
informação, pergunto se se mantém essa questão do relatório autónomo ou se será
inscrito numa próxima informação esse valor, os custos, mas também falou-se, quando
foi debatido mais que uma vez a questão do impacto positivo ou não da passagem de
ano. E estou a fazer esta pergunta hoje, porque estamos é verdade com a pandemia,
mas a pandemia também permite, de alguma forma, tratar da informação, passaram
seis meses e num dos muitos pontos desta Assembleia vamos ter oportunidade de
começar a falar da iluminação de natal. Estamos no último semestre do ano, deixar
esta pergunta para perceber se é aqui tratada em outro ponto.”-------------------------Presidente da Câmara: “Vou solicitar que me façam o relatório relativamente aos
vários aspetos que tem a ver com a passagem de ano e a envolvência que tem a
passagem de ano, a própria noite da passagem de ano, o Paderne Medieval, o Solrir,
para que possamos ter um relatório total dos vários momentos que a passagem de ano
teve. E depois trazer aqui à próxima Assembleia.”----------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia passou ao ponto seguinte.-----------------------------------------------------PONTO DOIS
Apreciação e deliberação das atas de 24-02-2020 e 02-03-2020;----------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou os atas a votação.------------------------------------------------------VOTAÇÃO DA ATA DE 24-02-2020:----------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: dezassete (17) Paulo Freitas, Eugénia Baptista, Ana Ramos, Adriano
Ferrão, Fernando Cabrita, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa,
Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Roberto Raposo,
Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta
de Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.------------------A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida sessão. -----------------Não estiveram presentes na referida sessão os membros: Bertílio Matias, Fernando
Gregório, João Silva, Carlos Oliveira, Gaspar Meirinho, Ana Luisa Simões, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, pelo que não votaram.-------------------------------16
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VOTAÇÃO DA ATA DE 02-03-2020:----------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: dezasete (17) Paulo Freitas, Eugénia Baptista, Ana Ramos, Adriano
Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro,
Maria Emília Sousa, Francisco Guerreiro, Roberto Raposo, Ana Luisa Simões,
Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta
de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e Presidente da
Junta de Freguesia de Paderne.------------------------------------------------------------A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida sessão. -----------------Não estiveram presentes na referida sessão os membros: Bertílio Matias, João Silva,
Ana Luisa Simões, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, pelo
que não votaram.-----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia propôs a discussão, em conjunto, dos pontos três e quatro
e votação em separado, o que foi aprovado por unanimidade. ----------------------------PONTO TRÊS
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 3-ª Revisão –
Alteração Modificativa das Grandes Opções do Plano 2020-2023; ----------------------PONTO QUATRO
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 3-ª Revisão –
Alteração Modificativa do Orçamento para o ano de 2020; ------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou os pontos a votação.---------------------------------------------------VOTAÇÃO PONTO TRÊS:-----------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Maria Emília Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo
Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.--------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------VOTAÇÃO PONTO QUATRO:-------------------------------------------------------------17
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Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: uma (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Maria Emília Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo
Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.--------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO CINCO
Tomada de conhecimento, da informação relativa à situação económica e financeira do
município, respeitante a 30 de Junho de 2019 e a 31 de dezembro de 2019; -----------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Pedro Coelho: “Para retomar um dos pontos que tínhamos ficado na última discussão
deste documento, o Pólis, na altura ficou em aberto o destino a dar à sociedade,
passado um ano temos novamente a inscrição do Pólis, recordar que estão ainda
algumas lojas ainda por resolver nesta situação e outras situações de propriedade e
urge resolver esta questão e daí perguntar qual o ponto de situação da mesma, uma vez
que ela está inscrita no relatório.”----------------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Relativamente ao Pólis fiz, depois de muitas insistências,
porque o Pólis neste momento só tem dois elementos, que é a parte do Estado e é a
Câmara Municipal. Depois de muita insistência lá consegui convocar uma Assembleia
Geral para o dia dezassete. Vamos lá ver o que vai acontecer nessa Assembleia Geral,
há elementos do Estado e há a Câmara Municipal, vamos ver se nesse dia será mais um
passo para chegar à liquidação.”------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, foi feita a
tomada de conhecimento.------------------------------------------------------------------PONTO SEIS
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
no n.º 6 do artigo 14.º-A, da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na redação em vigor,
conjugado com o artigo 24.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, referente à
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“Proposta – Estatuto Remuneratório e Despesas de Representação para o cargo de
Coordenador Municipal de Proteção Civil”; ------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO SETE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 (LCPA), de 21 de fevereiro, referente à
candidatura “Preservação e Conservação de Escadaria e Arriba da Praia do Peneco”, ao
Programa Operacional MAR 2020, através do aviso n.º 1/2020/GAL Pesca do
Barlavento do Algarve”;---------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Ana Ramos: “Relativamente a este ponto não tenho nada contra, a não ser perguntar
duas coisas que tem a ver com o porquê de não se estender também estes trabalhos de
conservação, se bem que isto é preservação e conservação, mas porquê não estender à
Rua da Bateria. E também questionar relativamente àquele elevador para pessoas com
mobilidade reduzida, porquê que não tem estado operacional?”--------------------------Presidente da Câmara: “É preciso ver que a manutenção e conservação das arribas é da
responsabilidade da APA, portanto não é da Câmara Municipal e isto é a escadaria, que
é da responsabilidade da Câmara, daí ser só aquela zona. Quanto à questão do
elevador, é um elemento mecânico que está ali, portanto terá que ser resolvido de
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outra forma. Não sei se não tem estado a funcionar, mas está aqui a Engenheira Fátima
e já registou o facto e com certeza que se tem de reparar caso não esteja a funcionar.
Se calhar não esteve a funcionar no inverno, na altura do confinamento, nesses meses
provavelmente esteve parado, mas agora era suposto estar a funcionar.”---------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Ausências: uma (01) Pedro Coelho----------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo
Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.--------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------PONTO OITO
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 (LCPA), de 21 de fevereiro, referente à
proposta “Plano de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2020/2021; --------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Ana Ramos: “Queria só perguntar se não é necessário termos um parecer do Ministério
da Educação? Se existe esse parecer?”--------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Não, quem paga é a Câmara Municipal. Se calhar quer saber do
Conselho Municipal de Educação. Embora o Conselho Municipal de Educação não esteja
ativo, ainda, entendemos que o parecer não é vinculativo, não é obrigatório. Há opiniões
divergentes, mas isto é apenas um plano que, vai dar depois corpo, vai ser executado,
vai ser implementado durante o ano, nos transportes escolares.”------------------------Leonardo Paço: “Tendo em conta que o senhor Presidente disse, mais uma vez, que o
Conselho de Educação ainda não estava ativo, gostaria de perguntar o porquê? Porque
realmente, estamos aqui e estamos no final do mandato e não se percebe.”-------------20
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Presidente da Câmara: “Porque ainda não estão reunidos todos os elementos que foram
necessários pedir, mas dentro de pouco tempo, pelo aquilo que me parece, falta apenas
informar ou receber a comunicação de poucos. Está praticamente com possibilidade de
se fazer uma reunião dentro de pouco tempo.”--------------------------------------------Leonardo Paço: “Se não me falha a memória e a maioria das pessoas aqui presentes têm
estado em todas as Assembleias, julgo ter sido precisamente essa resposta da última
vez. E a última vez foi há uns largos meses.”-----------------------------------------------Presidente da Câmara: “Pode não ter sido a mesma resposta, mas pelo menos era
parecida, não foi igual. Enfim, é a verdade, eu não posso dizer outra coisa que não seja
isto, que é a realidade e é a verdade. Mas como digo, dentro de pouco tempo vamos
reunir, já está praticamente constituído.”-------------------------------------------------Adriano Ferrão: “Eu só queria dizer que, para se constituir este Conselho Municipal é
necessário que todas as entidades selecionem quem é que vai estar presente. E muitas
dessas entidades ainda não o fizeram e isso a Câmara não tem culpa.”-------------------Presidente da Assembleia: “Eu não quero cortar a palavra de ninguém, mas aviso-vos já
que à meia-noite faço a votação para a continuação e eu vou votar contra a continuação
da Assembleia.”----------------------------------------------------------------------------Leonardo Paço: “A resposta do deputado Adriano não me parece ser plausível, porque
passado este tempo todo a Câmara tem no mínimo que, junto dessas entidades fazer
pressão, senão não sei o que estamos aqui a fazer.”---------------------------------------Adriano Ferrão: “Só para lhe dizer que essas entidades não são tituladas pela Câmara
e por isso não podem ser obrigadas a isso.”-----------------------------------------------Presidente da Câmara: “Tenho estado a receber respostas da ARS, da Segurança
Social, do Instituto de Emprego, da Federação das Associações de Pais, com os nomes
indicados. Faltará uma ou duas e está praticamente a chegar ao fim, é só isso.”--------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Ausências: uma (01) Pedro Coelho----------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo
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Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.--------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------PONTO NOVE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de
repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro, bem como nos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8
de junho na redação em vigor, referente ao Ajuste Direto para a “Prestação de
Serviços de Transportes Urbanos de Albufeira – Serviço Giro – Linhas Verde, Azul,
Vermelha, Vermelha 2 e Laranja”, pelo valor de 1.859.768,90€ + IVA;------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Ana Ramos: “Relativamente a este ponto queria só dizer que me choca um bocadinho,
tendo em conta o valor, que isto seja por ajuste direto. Percebo que a lei preveja
exceções, mas acho que se está a fazer daquilo que são exceções a regra. Porque, salvo
erro, já tinha acontecido também algo semelhante com a recolha do lixo e isto para
mim é um valor que é elevado, muito elevado por ajuste direto. Pergunto, porquê que
não temos um concurso público já em andamento ou concluído? Queria dizer que me
causa aqui alguma espécie, recordo-me há uns anos quando estagiei, fiz uma auditoria à
Câmara de Silves e na altura a Presidente da Câmara solicitou ao escritório de
advogados onde eu estagiava que fizesse uma auditoria para perceber o que é que
poderia estar mal, no âmbito de uma investigação no processo “Viga Dourada” e foi
precisamente situações assim que encontramos em excesso. E eu acho que é de
evitar.”-------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Este caso não é nada semelhante àquilo que frisou, o exemplo
que deu, ainda bem que não é. Isto é uma questão que é perfeitamente enquadrável na
lei, o concurso público já foi lançado, já estão os concorrentes para entregar as
propostas, a entrega das propostas terminava dia trinta, salvo erro, e pediram a
prorrogação por mais um mês. Logo, tem que haver uma continuidade, este ajuste
direto, salvo erro é vinte e quatro meses. Não significa que esses vinte e quatro meses
se venham a contemplar, de maneira nenhuma, nem se espera que isso aconteça.
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Espera-se que aconteça é que o concurso público produza efeitos. Dentro de um mês
vamos ter as propostas apresentadas, segue-se um período de análise das propostas,
seleção dos candidatos, tendo em conta a análise feita, a remessa para que se proceda
à audiência prévia, tem os períodos de resposta, contraditório claro. E se aceitarem
essa questão fica o assunto arrumado, se não aceitarem vai para tribunal, pode
acontecer provavelmente a mesma coisa que acontece com a recolha de resíduos, que
já está quase há um ano e meio em tribunal, sendo um assunto urgente e de saúde
pública e o tribunal ainda não sentenciou e já devia ter sentenciado. Provavelmente é o
que vai acontecer, até pode não ser isso que acontece, não quero fazer futurologia.
Mas é perfeitamente legítimo, perfeitamente enquadrável na lei haver estes ajustes
diretos nestas circunstâncias. Era melhor que não fosse necessário, obviamente, estou
inteiramente de acordo, mas os próprios concorrentes acharam que o tempo teria sido
pouco, tendo em conta este período conturbado que houve, teria sido pouco para
elaborarem as suas propostas no sentido de haver uma candidatura. Daí falaram e foi
prorrogado por mais um mês de prorrogação de prazo. Portanto, dentro de um mês,
digamos assim, até ao final de Julho temos as propostas para análise e depois o mais
depressa possível irá acontecer o resto.”--------------------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: cinco (05) Fernando Gregório, Ana Ramos, Fernando Cabrita, Maria Emília
Sousa e Leonardo Paço----------------------------------------------------------------------Votos a favor: dezanove (19) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista, João
Silva, Adriano Ferrão, Carlos Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro,
Francisco Guerreiro, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo,
Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água,
Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da
Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.-------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO DEZ
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de
repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99,
de 8 de junho na redação em vigor, referente ao “Procedimento Aquisitivo ao Abrigo
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do Acordo Quadro n.º 2/2017 da AMAL para Fornecimento de Energia Elétrica em
Regime de Mercado Livre para o Algarve”, pelo valor de 6.749.500,00€ (IVA incluído);O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Ausências: uma (01) Pedro Coelho -------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo
Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.--------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------PONTO ONZE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de
repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99,
de 8 de junho, na redação em vigor, referente ao Concurso Público para a
“Requalificação da Avenida Dos Descobrimentos – desde a Rotunda dos Golfinhos até à
Rotunda da Orada”, com valor previsto de 1.500.000,00€ + IVA; ------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Presidente da Assembleia: “Senhor Presidente o valor está correto? É um milhão e
quinhentos mil mais IVA, no ponto onze”. --------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Qual foi a razão que levou a essa dúvida? Isto mete
canalizações de águas, é sempre mais”. ----------------------------------------------------Presidente da Assembleia: “Está, um milhão e quinhentos mil mais IVA”. ---------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------24
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Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO DOZE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de
repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99,
de 8 de junho, na redação em vigor, referente ao Concurso Público para a
“Requalificação da Estrada da Mosqueira”, com valor previsto de 1.400.000,00€ +
IVA;------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO TREZE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
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referente à consulta prévia para “Prestação de Serviços de Manutenção Completa de
Sistemas Semafóricos de Albufeira”, com o preço base de 74.999,00€ + IVA; --------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO CATORZE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de Acessórios em
Poliacetal para Execução de Ramais Domiciliários e Tubos de Pead”, até ao limite de
21.000,00€ + IVA; --------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------26
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A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUINZE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de Acessórios
Galvanizados/Latão e Válvulas de Cunha e Esfera de Bronze/Latão a aplicar na
Remodelação e Conservação da Rede de Abastecimento de Água”, até ao limite de
40.000,00€ + IVA; --------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente ao concurso público para “Prestação de Serviços de Manutenção da
Instrumentação, Automação e Supervisão do Sistema de Telegestão de Abastecimento
de Água e Águas Residuais do Município de Albufeira”, até ao limite de 55.000,00€ +
IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------27
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Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO DEZASSETE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público – empreitada para “Execução de
Coletores de Ramais de Águas Residuais e Pluviais”, pelo valor de 172.000,00€ + IVA; O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO DEZOITO
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Repavimentação da Estrada de
Albufeira”, com valor previsto de 700.000,00€ + IVA; -----------------------------------28
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O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO DEZANOVE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Prestação de Serviços de
Transporte Coletivo de Passageiros em Circuitos não Definidos”, até ao limite de
330.000,00€ + IVA; ------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------29
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A proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------

PONTO VINTE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Requalificação da Estrada do
Paraíso - Ferreiras”, com valor previsto de 510.000,00€ + IVA; -------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO VINTE E UM
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de
Equipamento para Manutenção de Espaços Verdes”, até ao limite de 270.000,00€ +
IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------30
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Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO VINTE E DOIS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Empreitada para Aumento de
Eficiência Energética na Rede de Iluminação Pública – Fase 2”, pelo valor base de
375.000,00€ + IVA; ------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO VINTE E TRÊS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Prestação de Serviços de
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Desmatação de Terrenos e Desramagem de Estradas e Caminhos do Concelho de
Albufeira”, com valor previsto de 405.000,00€ + IVA; -----------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Segunda Secretária – Emília Sousa: “Senhor Presidente só uma questão. Quanto há
desmatação, isto tem a ver com os caminhos do Concelho. Isto abrange todas as
Freguesias ou só algumas? A que é que se refere exatamente esta desmatação? Será
englobada todas as Freguesias e quais? ---------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Obviamente que é para todas as freguesias. A questão da
deservagem nos passeios e nas estradas é da responsabilidade das Juntas de
Freguesias, de todas elas no seu espaço geográfico. Esta questão aqui tem muito a ver
com terremos camarários, por exemplo, ou então terrenos de pessoas que são
notificadas e que não o fazendo, a câmara faz e depois fatura às pessoas. E algumas
árvores que estão a pender, que é a desarborização ou coisa parecida, corte de
árvores que estão a pender para a via pública e que têm de ser devidamente
desbastadas. Portanto é isso, mas em toda a freguesia, claro”. --------------------------Presidente da Assembleia: “Todo o Concelho dizia o Senhor Presidente. O Senhor
presidente disse: “toda a Freguesia”, mas é em todo o Concelho. É só por causa da
ata”.------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO VINTE E QUATRO
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Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente ao concurso público para “Aquisição de Serviços de Manutenção
Multitécnica de Equipamentos/Máquinas e Tratamento das Águas das Piscinas
Municipais de Albufeira”, com valor máximo previsto de 212.500,00€ + IVA; ----------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO VINTE E CINCO
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para ”Aquisição de Serviços de
Assistentes Operacionais para as AAAF`S, JI`S, Escolas e Outros Equipamentos
Educativos de Concelho e Ajudantes de Cozinha para as Cantinas Escolares”, até ao
limite de 345.000,00€ + IVA; ----------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
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Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO VINTE E SEIS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para ”Fornecimento Contínuo de
Peças, Acessórios e Materiais Diversos, bem como Prestação de Serviços de
Reparação, Manutenção e Outros Serviços Conexos, para Máquinas e Viaturas
Municipais”, até ao limite de 186.000,00€ + IVA; -----------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Ana Ramos: “Em relação a este ponto eu queria só perguntar o seguinte: já não é a
primeira vez que vem aqui as despesas com a reparação de materiais e acessórios
etc…, relativamente às máquinas e viaturas municipais. A ideia que eu tenho é que
também me é transmitida é que a maior parte das viaturas são recente. E eu queria
perguntar o porquê desta necessidade e perceber um bocadinho melhor porque é que
constantemente vem este tipo de valores, até porque são valores um bocadinho
elevados para estes arranjos e manutenção. Obrigada”. ----------------------------------Presidente da Câmara: “Às vezes o que vem é relativamente a uma determinada marca,
por isso haver muitos concursos que vêm com esse tipo de redação mas não é, a marca
Renault, a marca Ford ou a marca qualquer coisa. Nesse caso são marcas genéricas não
têm uma marca propriamente dita e evidentemente se a Câmara tem algumas viaturas
novas também tem algumas que são menos novas e que precisam a qualquer momento de
reparações. Reparações genéricas desses carros que já passou a garantia há muitos
anos, há muito tempo e que precisam de reparações, é só isso. E depois há de haver aí
outras, não sei se está aí uma até que tem marca, têm marcas, de vez em quando
aparece aí. Era só”. -------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------34
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VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Ausências: uma (01) Vera Belchior ---------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------PONTO VINTE E SETE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para a empreitada de
“Repavimentação da Rua de Santa Eulália e Arruamentos Adjacentes” e empreitada de
“Repavimentação da Rua José Fontana”, pelo valor total de 641.300,00€ (IVA
incluído);-------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Ausências: uma (01) Vera Belchior ---------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.--------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------PONTO VINTE E OITO
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Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de
Material de Rega“, até ao limite de 270.000,00€ + IVA; ---------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------Presidente da Assembleia: “Ponto vinte e nove deu entrada o pedido de remoção pelo
subscritor Vera Belchior, como tal será retirado da discussão, como o ponto trinta
pelo subscritor Miguel Pinheiro que também solicitou a remoção da ordem de
trabalhos”. -----------------------------------------------------------------------------------Foi retirado da ordem de trabalhos os pontos vinte e nove e trinta. --------------------PONTO TRINTA E UM
Apreciação e deliberação da recomendação apresentada pelo BE, intitulada “Pela
implementação de uma rede de apoio à produção local”; ----------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
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Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO TRINTA E DOIS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Fornecimento de Iluminação
Decorativa de Natal em Regime de Aluguer”, pelo valor base de 351.000,00€ € + IVA;O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Miguel Pinheiro: “Isto como já no ano passado tinha questionado, volto a pressionar no
assunto sobre: porque é que fazemos o aluguer de valores avultados todos os anos para
a iluminação de Natal e porque é que não se compra? E vou votar contra este ponto por
essa razão”.----------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: um (01) Miguel Pinheiro------------------------------------------------------Abstenções: duas (02) Roberto Raposo e Vera Belchior----------------------------------Votos a favor: vinte e um (21) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Maria Emília Sousa, Francisco Guerreiro, Leonardo
Paço, Helena Simões, Gaspar Meirinho, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de
Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e Presidente da Junta de
Freguesia de Paderne.-----------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO TRINTA E TRÊS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
37

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021

referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de Colunas de Iluminação
Pública e Acessórios”, pelo prazo de 1095 dias ou até 199.000,00€ + IVA; -------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO TRINTA E QUATRO
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente ao concurso público para “Empreitada para Execução de Passadeiras em
Calçada/pavê no Concelho de Albufeira 2020-2021”, pelo valor base de 250.000,00€ +
IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Segunda Secretária – Emília Sousa: “Senhor Presidente, volto novamente a colocar a
mesma questão que coloquei anteriormente. Relativamente à colocação das mesmas
calçadas em pavê; onde é que irão ser essas incidências? Porque realmente não vem
essa informação. Onde é que serão colocadas essas mesmas calçadas, essa mesma
intervenção onde é que será feita? Será na freguesia de Albufeira, na freguesia de
Ferreiras, freguesia da Guia. Queria só, se pudesse especificar realmente onde irá ser
feita essa intervenção”. --------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Neste momento não há intervenção específica nem definida.
Isto à medida que as questões forem evoluindo, não é apenas para uma freguesia ou
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para outra é para todas as freguesias, todo Concelho. Evidentemente que é onde se
verificar que são necessárias passadeiras e que poderão ser de pavê ou de calçada,
mas não há ainda, ainda, identificação onde é que vão ser”. ------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO TRINTA E CINCO
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Empreitada de Beneficiação de
Ruas, Estradas e Caminhos em Zonas Pontuais do Concelho de Albufeira”, pelo valor
base de 470.000,00€ € + IVA; -------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Segunda Secretária – Emília Sousa:” Volto novamente a questionar, cá está portanto a
mesma situação, também não vêm referidas quais são as zonas pontuais do Concelho.
Pronto, sabemos que há muitos caminhos que necessitam de algumas intervenções
pontuais mas também gostaria, se tivesse essa informação, também nos elucidasse
quais são exatamente as zonas pontuais que poderão ser feitas essas intervenções ou
se será de uma forma generalizada”. ------------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Não, de uma forma generalizada não pode ser, até porque o
valor não dá para nada disso. Isso não é propriamente para caminhos, são precisamente
zonas pontuais, nomeadamente e até por exemplo em Paderne aconteceu um caso
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desses há pouco tempo em que é precisamente uma zona pontual que se veio a verificar
de haver necessidade de intervenção naquele local, que é ali junto à Caixa Agrícola, é
precisamente para essas situações, para correr essas situações que vêm aparecendo.
Não se sabe exatamente, se calhar já há uma ou duas que necessitou um bocado disso,
mas vão aparecendo também ao longo do tempo”. -----------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO TRINTA E SEIS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Empreitada para Ampliação da
Rede de Abastecimento de Água no Concelho de Albufeira”, pelo valor base de
202.000,00€ € + IVA; ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Segunda Secretária – Emília Sousa: “Sabemos que algumas zonas que ainda não estão
contempladas com o abastecimento de água, não é. Volto novamente a questionar se
também, quais são essas zonas onde é que vão ser feitas essas intervenções, se nos
pode elucidar, se tem essa informação. Onde é que vão ser feitas essas ampliações
para a rede de abastecimento de água? Dessa intervenção mais assertiva. Portanto
neste caso se pudesse dar-me essa informação”. ------------------------------------------
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Presidente da Assembleia: “Senhor Presidente, aqui também na parte do documento,
no segundo parágrafo, isto vem aqui uma, certamente será uma gralha, porque vem aqui
setenta milhões e setecentos mil euros. É só para podermos, mas o caderno de
encargos está retificado, passo a ler; “calculado com os valores atuais marcados é de
duzentos e dois mil euros mais iva e depois na parte final prevê-se que a verba
totalmente gasta nos correntes anos, dois mil e vinte”, então aqui deve ser certamente
setecentos mil euros ou setenta mil euros. Setenta mil euros.”--------------------------Presidente da Câmara: “Dois mil e vinte dois mil e setecentos euros em dois mil e vinte
e um cento e trinta e dois mil euros, que vai dar os duzentos e dois mil euros”. --------Presidente da Assembleia: “Senhores Deputados é só para que tomem essa notícia, no
segundo parágrafo na última linha diz-se: “prevê-se que a verba seja totalmente gasta
no decorrer dos anos de dois mil e vinte será setenta mil euros mais iva, dois mil e
vinte e um cento e trinta e dois mil euros mais iva”. Portanto está aí, é uma questão de
zeros a mais e um sete. Portanto para votarmos o documento em consciência”. --------Presidente da Câmara: “A resposta é a corrente, é a mesma dos outros sítios, é
genérica. Para haver algumas pequenas ampliações de extensões de redes por vários
sítios do concelho. Não há muito para fazer nesse campo mas vai sempre aparecendo
uma coisita ou outra”. -----------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Ausências: um (01) Leonardo Paço --------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto Raposo, Ana Luisa
Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de Freguesia da Guia e
Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------PONTO TRINTA E SETE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
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referente ao concurso público para Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de
Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental da Empreitada de “Ampliação
do Reservatório da Mosqueira, Incluindo Condutas Adutoras de Interligação ao
Sistema Existente”, com o preço base de 48.000,00 + IVA; -----------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO TRINTA E OITO
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Fornecimento Contínuo de
Espécies Vegetais, com Plantação e Trabalhos Acessórios”, até ao limite de
270.000,00€ € + IVA; ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
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Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO TRINTA E NOVE
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Empreitada de Levantamento e
Reposição/Construção e Reparação de Passeios em Zonas Pontuais do Concelho de
Albufeira”, pelo valor base de 345.000,00€ € + IVA; ------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUARENTA
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Fornecimento de Sinalização
Vertical”, até ao limite de 340.000,00€ € + IVA; -----------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------43
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VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUARENTA E UM
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
conjugado com os n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na
redação em vigor, referente ao concurso público para “Fornecimento de Massas
betuminosas Asfálticas”, até ao limite de 140.000,00€ + IVA; --------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUARENTA E DOIS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente à consulta prévia para “Serviço Contínuo de Operação e Manutenção de
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Postos Públicos de Carregamento de Veículos Elétricos do Concelho de Albufeira”, até
aos Limites de 41.000,00€ + IVA, ou 1095 dias; ------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUARENTA E TRÊS
Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente ao concurso Público para “Remodelação da Rua do Pacífico”, pelo valor
previsto de 570.000,00€ + IVA; ----------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------45
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A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUARENTA E QUATRO
Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente aos valores do IVA para o “Fornecimento de Serviços de Televisão,
Internet e Telefone – Piscinas Municipais”; -----------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ---------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUARENTA E CINCO
Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da autorização
prévia prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente aos valores do IVA para o “Contrato de Assistência Técnica e Manutenção
do Sistema KAPTURE”; ---------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e quatro (24) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
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Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO QUARENTA E SEIS
Apreciação e deliberação, da Moção apresentada pela CDU, intitulada “Salvar centenas
de MPME: primeiro passo para retoma económica de que o concelho de Albufeira
precisa”; -------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou os pontos e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: uma (01) Vera Belchior. ------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e três (23) Paulo Freitas, Bertílio Matias, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Carlos
Oliveira, Pedro Coelho, Rui Gago, Miguel Pinheiro, Maria Emília Sousa, Francisco
Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto
Raposo, Ana Luisa Simões, Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de
Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Presidente da Junta de
Freguesia da Guia e Presidente da Junta de Freguesia de Paderne.----------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------Presidente da Assembleia “O PAN entregará uma Declaração de Voto que faremos
chegar a todos os membros da Assembleia Municipal”.------------------------------------Foi entregue Declaração de Voto pelo PAN (Doc. n.º 1 anexo a esta ata). ---------------Antes de encerrar a sessão, foram aprovadas, por unanimidade, as minutas das
deliberações tomadas na Assembleia.------------------------------------------------------Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, o Presidente da Assembleia deu por
encerrada a sessão, cerca das 22:30 horas, de que foi lavrada ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada nos termos da Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Albufeira, 01 de Julho de 2020 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA _____________________________________
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-----------------------------------------------------------------------------------------------A PRIMEIRA SECRETÁRIA___________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------A SEGUNDA SECRETÁRIA___________________________________________
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Doc. n.º 1
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