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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2021 

Ao quinto dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Albufeira, 

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

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

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

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

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

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

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

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

deu a Câmara início à: -------------------------------------------------------------------------  

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

O senhor presidente saudou os presentes e convidou o público a inscrever-se a fim 

de participar na reunião. Desejou depois muita saúde e um bom ano a todos e fez 

votos para que o ano de dois mil e vinte e um seja melhor que o ano que passou. 

Seguidamente deu a palavra ao primeiro munícipe inscrito. -----------------------------  

 Carlos Afonso - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Ora então muito bom 

dia a todos, eu sou o Carlos Afonso, venho em representação da Loja Quattro Decor, 

situada na avenida 25 de Abril, número quarenta e nove. O que me traz aqui hoje é 

saber acerca das tais obras que vão ser feitas na avenida e saber uma resposta 

concreta do senhor presidente relativamente àquilo que vai ser feito na parte da 

superfície, não é? Portanto agora, desde a última reunião da assembleia já tive 

hipótese de falar com o engenheiro Batalha, que anda lá várias vezes, não é? E ele 

explicou-nos o que ia ser feito na parte de baixo, digamos assim, no solo, no subsolo, 

mas não sabia ainda exatamente o que ia ser feito lá na parte de cima. E então o que 

nos traz aqui hoje é isso, não é? Venho eu e vêm mais alguns proprietários que têm 

espaços lá na avenida 25 de Abril, portanto, do nosso lado da rua e que temos uma coisa 

em comum, não é? Que é o facto da estrada estar encostada lá ao nosso lado, a via de 

circulação dos carros nos andar a prejudicar há alguns tempos, não é? Cada um traz os 

seus argumentos, eu vou expor aqui os mesmos: eu enviei um email ao senhor 

presidente, não sei se já teve oportunidade de ler? Portanto, não vou estar a repetir-

me mais do que já disse lá, mas só para dizer que essa situação da rampa lá é realmente 
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um perigo, é uma questão de tempo até ser lá uma criança atropelada, não é? Ir por ali 

a descer aquilo, a rampa todo contente. Nós já por várias vezes segurámo-los lá a meio 

e os pais estão distraídos, não se apercebem do perigo que ali está e é uma questão de 

tempo até este ano haver uma tragédia. Portanto, o que eu queria saber é 

relativamente a essas obras que vão ser feitas, se estas nossas sugestões, nós hoje 

vamos pôr aqui essa sugestão de passar a estrada para o meio da avenida, não é? E se é 

possível fazer sem estar a prejudicar nada do que lá está já instalado. Lá no nosso caso, 

mesmo em frente ao nosso espaço temos a venda ambulante e não temos mais nada ali, 

portanto a via poderia passar aí e pode passar aí até chegar lá ao final da rua, onde 

fazem a circulação dos carros, sem prejudicar nada do que já está, simplesmente 

bastava encostar, no nosso caso, em frente lá à nossa loja, podem pôr quatro vendas 

ambulantes que cabem lá à vontade, não nos opomos a nada. Nós ocupamos o limite do 

espaço que podemos ocupar, portanto para nós até nos ajuda nos meses de inverno que 

ficamos lá, que muitos espaços fecham, portanto aquilo para nós será um extra. Depois 

na parte onde era a antiga Caixa Geral de Depósitos, o senhor Florival há de falar 

melhor sobre isso, mas aí tem um corredor grande, esse corredor grande, que é para a 

circulação das pessoas, está encostado ao nosso lado, digamos assim. Esse espaço, 

desde que ficasse ali um corredor para as pessoas passarem à mesma, porque as 

pessoas têm que passar, poderia ser encostado cá ao nosso lado e assim já todos 

conseguiam ter, não é? Algum espaço mais de manobra, porque alguns dos proprietários 

que aqui estão nem conseguem ter lá espaço nenhum para pôr nada, não é? E então o 

que nós queríamos saber exatamente era isso, era o que é que vai ser feito ali na 

avenida e tentar também saber quando, não é senhor presidente? Porque com isto tudo 

já estamos em janeiro, o senhor disse que as obras iriam começar agora e nós queremos 

saber exatamente quando e o que é que vai ser feito. E para terminar quero dizer aqui 

uma coisa também que é importante que é em relação aos cheques prenda. Nós temos 

estado a aceitar os cheques prenda, achamos que foi uma boa medida. Veio ajudar as 

pessoas, as famílias e veio-nos ajudar a nós também e atrás dos cheques prenda as 

pessoas nunca gastam somente aquele dinheiro, não é? Temos os quinze euros, que são o 

valor do cheque, mas acabam sempre por comprar mais alguma coisa, portanto quero só 

deixar aqui uma nota positiva em relação a essa medida. Acho que foi uma boa medida, 

muito obrigado.” -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  

 Florival Palma - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Mais uma vez bom dia 
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a todos e bom ano novo para toda a gente, votos para que este vírus desapareça e que a 

gente volte à vida normal, bem como Albufeira volte ao lugar a que pertence, que é a 

capital do turismo, estamos todos desejosos por isso. A razão que me traz cá, portanto 

no seguimento do senhor Carlos, eu faço as palavras dele minhas. Eu também, como 

vocês sabem, comprei agora o Turial, bem como lá a Caixa Geral de Depósitos, estou lá 

a fazer uma obra e eu nos últimos anos tenho verificado que aquilo há ali uma grande 

injustiça, mas como eu não tinha interesse na matéria, embora ficasse um bocado 

chocado, enfim, isto não passava de conversas entre nós. Agora como as coisas 

mudaram um bocado para o meu lado e eu penso que é uma questão de bom senso, então 

resolvi vir cá também para falar sobre isso, que é a situação de, desde o tempo do 

polis, os táxis estacionam em frente do Baltum, depois as pessoas passam todas 

daquele lado da estrada, deste lado de cá não há absolutamente nada, não passa uma 

única pessoa tão pouco. Como nós pagamos o mesmo IMI, tanto de um lado como do 

outro, como eu acho que deve haver justiça, as regras deviam ser iguais para todos, 

então acho que sem prejudicar ninguém bastava só, portanto aquele separador que ali 

está, puxá-lo um bocadito só para o lado em que as pessoas passam, reduzindo assim o 

espaço desse lado e dando o mesmo espaço cá do outro lado. Ou seja, eles ficavam 

como estão, começávamos a ter duas vias para as pessoas passarem e havia também a 

possibilidade de do lado de cá, onde está a Caixa Geral de Depósitos, está aqui o 

Penisga, estamos todos os outros que não temos absolutamente ninguém. É injusto a 

gente estar a ver o vizinho com duzentos metros quadrados de espaço e a gente com 

zero. E é uma obra que aquilo não custa cinco mil euros tão pouco, ainda ontem, por 

acaso, casualmente passou o engenheiro Batalha, tive-lhe a explicar, ele ficou 

sensibilizado, acha que está de acordo, aquilo é só pegar naquilo e puxá-lo um bocado 

mais para lá e os táxis é só passar por ali. Em vez também dos táxis estarem lá 

estacionados em frente do Hotel Baltum, podíamos passá-los cá para o outro lado da 

estrada, que é para os carros que vêm no meio da faixa poderem passar no meio. 

Passam no meio, um bocado para um lado, um bocado para o outro, mas é uma coisa que 

não custa dinheiro nenhum e que não prejudica absolutamente ninguém. As esplanadas 

existentes mantêm-se, as outras que não têm esplanada começam a ter alguma coisa 

também, é só uma obrazita facílima, faz-se numa semana. Se a câmara o entender, eu 

não tenho qualquer problema, tenho pessoal lá a trabalhar agora, com o vosso apoio e 

segundo as vossas regras, eu em três dias faço aquilo, não custa nada. Relativamente à 

outra parte que ele falou, no sentido oposto, lá para o lado do Turial, também seria 

fantástico se vocês pensassem nesses termos, porque é pena a gente chegar ali, tipo 
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onze da noite, meia-noite, e quem chega ali ao pé dos táxis olha para ali para o lado e 

parece que estamos na Guiné-Conacri e olhamos para o outro lado e estamos em Nova 

Iorque, porque aquilo apaga tudo lá do outro lado, as barracas fecham, não há 

esplanadas nenhumas, porque o Turial não tem esplanada absolutamente nenhuma, as 

que há são todas particulares da parte de dentro. Não tem hipótese de meter nada cá 

fora, porque os carros passam mesmo ali ao lado e se os carros passarem lá mais no 

meio, o Turial também tem hipótese de ter ali algumas esplanadas com alguma luz, com 

alguma vida própria para dar seguimento à avenida até lá ao fundo. Assim ela fica 

cortada ali no meio, junto à gelataria aqui do Nuno. Chegou ali, olhamos para o lado, 

onze da noite, onze e meia, estamos na Guiné-Conacri. Então vinha apelar a vocês como 

pessoas de bom senso que são, justas também são, portanto eu sugeria, se não se 

importassem que numa agenda que fosse possível para vocês, davam um saltinho lá em 

baixo, víamos aquilo em conjunto, nós dizíamos de nossa justiça aquilo que achávamos e 

vocês, se assim acharem, que eu acredito que sim, que vocês queiram também o bem de 

todos nós, davam-nos lá uma ajuda. Eu neste momento, como sabem, estou a fazer lá um 

grande investimento, portanto vou acabar com o pombal do jardim, que é na verdade o 

Central Station, aquilo era uma coisa escandalosa que estava ali, é um prédio que está 

ali votado ao desprezo há vinte anos, aquilo é só pombos, está tudo partido, vou lá fazer 

uma coisa com dignidade. O Turial também é um prédio que vocês sabem que cada vez 

que reabre tem três, quatro dias com as torneiras a correr porque os tubos são tão 

velhos, está tudo tão velho, tão velho, a mobília é a mesma de há cem anos atrás. Vou 

portanto melhorar aquilo, vou fazer um hotel com dignidade e então pondo isso devido a 

um investimento meu e de outros empresários ali da zona, acho que seria bom da vossa 

parte que fossem sensíveis a isso e também nos ajudassem nesse sentido, em conjunto, 

para dignificar a zona. Era isso que eu vinha cá pedir. Portanto se assim acharem por 

bem, digam o dia e a hora, quando vos for possível, quem de direito, nós encontramo-

nos lá, batemos lá um papo, damos uma olhada naquilo e se calhar com meia dúzia de 

tostões, sem prejudicar ninguém, melhoramos aquilo um bocadinho. Muito obrigado.” -----  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  

 António Penisga - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia, sou 

António Penisga, venho representar o La Barca. Praticamente já foi tudo dito, só queria 

acrescentar mais uma coisa que é o lado esquerdo do lixo, que eu estou a levar com 

aquilo já há doze anos e não é bom para ninguém aquilo estar ali. Para mim, eu sei o que 

tenho vivido e é aquilo que o senhor falou, é a espanada, uns têm tudo, outros não têm 
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nada. E ver se a gente tem mais um bocadito, que já há muitos anos, faz doze anos que 

eu estou lá a levar e praticamente é isso. Obrigado.”  ---------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Nuno Mateus - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia a todos, um 

bom ano para todos os presentes e que efetivamente seja melhor do que este que se 

passou. Eu basicamente não venho aqui dizer tudo de novo, eu não ouvi desde o início o 

que disse o Carlos, acho que não vou dizer nada de novo, mas pelo menos vou aqui 

referir, pronto, efetivamente o alinhamento ali da estrada é que existe um 

desfasamento entre as esplanadas que estão a sul e as esplanadas que estão a norte. É 

pá, aquilo foi feito assim e acho que não foi muito feliz, principalmente nós empresários 

da via norte daquela avenida, acho que somos sempre prejudicados, não só pela pouca 

esplanada que temos, mas até porque as pessoas tendencialmente passam mais a sul, 

onde o alargamento da zona pedonal é superior. As pessoas teoricamente vão andando e 

encalham, entre aspas, com a área comercial que está mais perto. Nós que estamos a 

norte nisso também somos prejudicados. Depois disso, também perceber como é que 

vão as obras que vão iniciar, quando, em que parte e qual é o timing delas, até porque 

nós temos estas atividades todas sazonais, temos que fazer contratos com o pessoal e 

temos que perceber isto bem. Ainda por cima com a fragilidade económica que existe 

aqui nesta região e em todas as outras, se calhar, a nossa acho que foi turisticamente 

muito afetada. É muito importante para nos percebermos as reaberturas para falarmos 

já com o pessoal e saberem desde quando é que podem contar com a reabertura do 

espaço comercial. No caso de não existirem obras em toda a avenida, que eu presumo 

que sejam feitas só sectorialmente, há lá alguns pavimentos que eu acho que deviam dar 

ali alguns toques, algumas reparações, somente para as pessoas não tropeçarem. De 

resto eu não tenho mais nada para falar, peço desculpa por ter chegado atrasado.”  -----     

O senhor presidente constatou que todos os munícipes se mostraram preocupados 

com aquela zona para a esquerda do parque de estacionamento e não se referiram 

muito ao lado direito. Defendeu depois que a avenida tem que ser vista como um 

todo, devendo ser vistos os interesses da mobilidade, dos peões, dos 

comerciantes, taxistas, etc. Lembrou seguidamente que o Programa Polis não 

resolveu o problema do lixo, nem considerou que houvesse lixo no centro de 

Albufeira, tanto que o lixo é recolhido num compactador que está num parque de 

estacionamento, o que obrigou a adaptar o espaço do edifício. Considerou depois 

que esta nunca foi uma solução definitiva, mas sim uma solução completamente 
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provisória que não serve a baixa de Albufeira de nenhuma maneira. Reconheceu 

ainda que o Restaurante La Barca tem sido o estabelecimento mais prejudicado e 

pediu desculpa por este facto em nome da câmara municipal. Defendeu também 

que agora é uma altura oportuna para resolver a questão do lixo - o principal 

problema daquela zona. Concordou seguidamente com a proposta de passar a faixa 

de rodagem para o centro da via, por uma questão equitativa e também por uma 

questão de segurança dos peões. Afirmou depois que também tem que ser vista a 

questão da iluminação pública, do mobiliário urbano e de algum espaço verde que 

se enquadre na zona, embora neste último caso não seja muito fácil por falta de 

espaço. Referiu ainda que essa mudança profunda não vai ser feita agora, até 

porque o projeto ainda está a ser elaborado. Disse também que quer utilizar a 

sala que existe junto ao parque de estacionamento para fazer reuniões e para as 

pessoas apresentarem sugestões e consultarem o que irá ser feito naquela zona. 

Defendeu depois que se pretende que este processo seja o mais participado 

possível, não só por parte das pessoas que ali vivem, mas também por parte da 

população em geral, até porque às vezes surgem ideias extraordinárias de onde 

menos se espera. Considerou seguidamente que é importante que se consiga manter 

um equilíbrio entre os vários interesses em jogo. Informou depois que a obra em 

curso naquela artéria, que está a ser feita pelo mesmo empreiteiro que está a 

trabalhar na praça dos Pescadores, visa resolver o problema das águas 

subterrâneas e deverá estar concluída em final de março. Referiu ainda que em 

breve se irá deslocar ao local para tentar perceber se existem alguns pormenores 

que provisoriamente possam ser resolvidos para melhorar a situação durante a 

próxima época alta. Reiterou também que o problema do lixo é prioritário, uma 

vez que é o problema mais grave da baixa. Afirmou seguidamente que existem 

depois várias outras questões que têm que ser resolvidas, nomeadamente a questão 

dos táxis, questão essa que deve ser resolvida com a colaboração dos próprios 

taxistas. Disse depois que o processo de resolução de todas as questões será 

moroso, mas considerou que é muito importante que o projetista trabalhe em 

consonância com o município e também com todas as partes interessadas. 

Defendeu depois que a sala junto ao parque de estacionamento deve ser um polo 

de discussão das várias ideias que possam surgir para aquela zona. Lembrou ainda 

que também têm que ser feitas alterações na outra ponta da avenida, junto ao 

largo Engenheiro Duarte Pacheco. Considerou depois que Albufeira é difícil em 

termos de mobilidade, até porque a rua do MFA não tem espaço sequer para um 
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passeio e se se pensar numa solução de um só sentido, então tem que se ver que a 

rua que sobe para o Pau da Bandeira também é muito estreita e não permite a 

passagem de certos camiões. Defendeu depois que devem ser ouvidas várias 

pessoas para encontrar uma solução justa para a baixa de Albufeira. Considerou 

seguidamente que o Programa Polis foi ótimo, mas deixou por resolver alguns 

pormenores, o que foi uma pena, tendo constituído uma oportunidade perdida na 

altura. Lembrou depois que a maior parte dos pavimentos já teve que ser 

substituída, desde a praça dos Pescadores até largo Engenheiro Duarte Pacheco. 

Agradeceu ainda as intervenções dos munícipes, dado que é sempre útil ouvir quem 

está próximo das pessoas e dos problemas. Referiu seguidamente que também tem 

que existir a noção de que nem tudo o que é sugerido é viável. Informou depois 

que se irá deslocar à baixa em breve e deu a palavra ao senhor vereador Ricardo 

Clemente. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

vindo a colocar a questão da baixa da cidade constantemente, até porque toda a 

baixa no seu conjunto merece uma intervenção profunda, quer da parte da 

autarquia, quer da parte dos empresários, devendo ainda contar com a 

participação de alguns residentes da zona. Defendeu ainda que qualquer construção 

que ali surja deve ter a participação dos empresários e que só assim valerá a pena 

avançar, dado que o que for feito deve ser articulado com os empresários, até 

porque nem sempre a autarquia dispõe de toda a informação relevante, como aliás 

foi referido pelo senhor presidente. Afirmou seguidamente que esta articulação 

constante com os empresários não tem existido e deveria existir mais para 

perceber o que tem que ser feito. Considerou depois que deve ser feita uma 

intervenção rápida e urgente na baixa, dado que todos os anos Albufeira perde 

com aquela montra, uma vez que não é bonito o que se vê, infelizmente. Referiu 

ainda que a Sociedade Polis foi o que foi e que o senhor presidente teve a sua 

cota parte de responsabilidade no que foi feito, dado que já fazia parte do 

executivo nessa altura. Considerou também que e intervenção da Sociedade Polis 

favoreceu alguns pontos e desfavoreceu outros, não tendo resolvido tudo, claro 

está, até porque ainda hoje a autarquia está a fazer intervenções para corrigir o 

que então foi realizado, nomeadamente ao nível da canalização e da recolha das 

águas pluviais. Defendeu seguidamente que a autarquia deveria estar a pensar e a 

articular com todos um plano e uma intervenção profunda naquela zona, criando 

também um regulamento para toda aquela área, o que aliás tem sido defendido 
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pelos vereadores não permanentes. Referiu também que este regulamento deveria 

ser feito com a colaboração de todos, para que efetivamente fosse implementado 

e cumprido. Afirmou seguidamente que os senhores empresários podem contar com 

os vereadores não permanentes para tentar melhorar aquela zona, até porque se 

trata da montra de Albufeira e não é bonito o que lá se vê, nomeadamente a 

mistura de pavê, cimento, pedra, calçada, etc. Defendeu ainda que também não 

existem espaços verdes nem iluminação pública que dignifique aquela área. Lembrou 

depois que na zona da baixa existem candeeiros tortos há muitos anos, o que é 

triste e facilmente constatável pelos turistas. Disse ainda que a recolha do lixo 

constitui um problema, problema que já deveria ter sido resolvido, mesmo que a 

Sociedade Polis tenha estado mal neste capítulo, uma vez que a autarquia tem a 

responsabilidade de fazer as coisas funcionarem convenientemente. Lembrou 

também que o município tem uma série de ilhas de recolha nas oficinas, pelo que 

as poderia usar. Defendeu seguidamente que tudo isto requer muito trabalho e 

uma participação conjunta, quer da classe empresarial, quer da câmara municipal, 

quer dos partidos políticos, quer da sociedade civil, por forma a que se consiga de 

uma vez por todas chegar a um modelo definitivo e bom para todos. Referiu ainda 

que se Albufeira não tiver a sua montra bonita, então todos perderão, dado que o 

turista acaba por se cansar e não vê melhorias. Terminou dizendo que poderão 

sempre contar com os vereadores não permanentes, dado que estes edis estarão 

sempre disponíveis para o diálogo e para a construção positiva de uma melhor 

cidade.-----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que há cerca de um ano chamou a atenção 

para a esplanada do senhor Penisga, uma vez que não se consegue transitar 

naquela parte da rua, não sendo possível passar por esta esplanada sem ir para o 

meio da estrada, ou então circulando por entre os clientes da referida esplanada. 

Considerou depois que esta situação ultrapassa completamente o senhor Penisga. 

Referiu seguidamente que os empresários da baixa que vieram à presente reunião 

querem saber quando começam as obras. Disse ainda que o senhor presidente 

explicou que vai criar um grupo de ação na baixa com a participação de todos, o 

que está muito correto. Lembrou também que falou na esplanada do La Barca para 

alertar para o facto de não conseguirem por ela passar cadeiras de rodas e 

carrinhos de bebés, a não ser que passem pela estrada, mas também para alertar 

para a desigualdade que existe nas esplanadas da baixa. Afirmou seguidamente 

que nasceu naquela zona, ainda lá tem uma casa e entende que existe uma grande 
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desigualdade entre as esplanadas e os comércios de um lado da rua e os comércios 

e as esplanadas que estão situadas no outro lado da rua. Referiu também que o 

senhor presidente entende que deve existir a participação de todos num projeto 

comum, mas entende que aquilo que os senhores empresários pretendem saber é 

quando esse projeto comum arranca. Disse depois que também gosta de passear de 

ambos os lados da rua e lembrou que os vereadores não permanentes têm falado 

várias vezes nestas questões, quer na necessidade de colocar as esplanadas de 

igual modo de um lado e do outro da rua, quer na necessidade de elaborar um 

regulamento para aquela zona, quer na necessidade de embelezamento da baixa, 

quer ainda da necessidade de ser feito um planeamento que permita que todos 

tenham direito e acesso aos mesmos metros quadrados. Afirmou seguidamente que 

se não se conseguir agora atingir este desiderato, então que pelo menos se comece 

a planear o mais depressa possível, uma vez que não é uma situação correta, nem 

para quem lá tem negócios, nem para quem lá tem casas, nem para quem nasceu 

em Albufeira, nem para quem vive em Albufeira e muito menos para quem visita o 

concelho. Disse depois que gostaria que os senhores empresários soubessem que 

tem sido uma luta dos vereadores não permanentes a questão da requalificação 

daquela zona, uma vez que ninguém gosta de ver o que lá está. Pediu depois ao 

senhor Florival que tentasse fazer com que aquela área da cidade ficasse mais 

bonita e prazerosa para que todos voltassem a gostar de ir à baixa. -----------------     

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que Albufeira vive do turismo, da 

ocupação do espaço público, da hotelaria, da restauração e do comércio em geral, 

pelo que esta questão tem que ser analisada rua a rua, uma vez que cada caso é 

um caso, isto para que se consiga uma maior justiça para todos. ----------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção de todos e perguntou se alguém 

queria colocar mais alguma questão, como ninguém se pronunciou deu por encerrado 

o período de audição do público e terminou agradecendo a presença de todos. -------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

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

todo o gosto em participar no grupo de trabalho que o senhor presidente está a pensar 

criar. Referiu depois que o senhor presidente defende que a classe empresarial deve 

fazer parte deste grupo, pelo que também a classe política deve dar o seu contributo, 

isto se o senhor presidente quiser criar uma estrutura capaz de mudar alguma coisa em 

Albufeira. Lembrou depois que a obra do Inatel ainda está a decorrer, pelo que 

perguntou quando estará terminada esta empreitada e quando é que o trânsito poderá 
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voltar a circular, dado que se trata de uma situação que tem criado constrangimentos 

na zona. Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes ainda aguardam 

uma resposta ao pedido de utilização de algumas páginas no Boletim Municipal. Deixou 

depois uma palavra de pesar à família pela morte do irmão da senhora doutora Lina 

Bazelga e referiu que esta infelicidade poderá repercutir-se no atraso do relatório 

sobre a aquisição de um edifício e de um terreno em Vale Pedras, pelo que pediu ao 

senhor presidente que prestasse esclarecimentos sobre esta matéria. Disse 

seguidamente que os vereadores não permanentes ficaram muito desagradados com a 

atitude que o senhor presidente teve na última reunião da câmara municipal, uma vez 

que foi assinado um protocolo com a AHRESP e com a ACRAL e o senhor presidente não 

teve a dignidade de lembrar e convidar estes edis para o ato. Admitiu depois que os 

vereadores não permanentes foram convidados para esta cerimónia via email. Lembrou 

ainda que no final da última reunião da câmara municipal estes edis se despediram de 

forma cordial e simpática de toda a gente, desejando um bom ano, e o senhor 

presidente não teve a dignidade de então convidar os vereadores não permanentes para 

a cerimónia, não se sabendo se não o fez por esquecimento. Lembrou também que estes 

esquecimentos têm sido recorrentes, pelo que reiterou o seu descontentamento com a 

atitude do senhor presidente, tendo igualmente em conta que estes edis têm criado um 

clima de solidariedade e amizade, dado o período de Natal que se atravessa. Defendeu 

seguidamente que a atitude do senhor presidente não dignifica nada o cargo. Disse 

depois que este tempo de pandemia tem sido horrível para todos, mas criou 

oportunidades únicas, como foi o caso do tempo para pensar que todos têm usufruído, 

muito pelo facto de estarem fechados em casa. Afirmou ainda que a câmara municipal 

deveria ter colocado pessoas e estruturas a pensar, o que permitiria que em fevereiro 

ou março começassem a surgir planeamentos, perspetivas, trabalhos, etc. Referiu 

seguidamente que isso não se verificou, tendo constituído uma oportunidade perdida, 

uma vez que não acredita que isso agora vá ser feito. Lembrou depois que se avizinha 

um período difícil e não houve esse pensar, nem o estruturar da economia para o que aí 

vem. Reconheceu ainda que ninguém sabe o que vai acontecer, mas teria sido importante 

criar cenários, o que poderia ter acontecido se alguém tivesse pensado e dialogado com 

a classe empresarial, no sentido de se criarem novas dinâmicas, o que tornaria tudo 

mais fácil para todos. Referiu seguidamente que isso não aconteceu por incapacidade, 

ou por incompetência, o que vai fazer com que todos tenham que pagar por isso. 

Defendeu depois que tem que existir a capacidade de parar e pensar um pouco, bem 

como de estruturar as coisas, o que deve ser feito com o contributo de todos, 
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nomeadamente com técnicos da autarquia, com técnicos de outras estruturas, com a 

classe empresarial e com toda a classe política do concelho. Afirmou ainda que 

enquanto isto não for feito, o prejuízo será cada vez maior, o que ninguém quer que 

aconteça. Terminou dizendo que gostaria que Albufeira estivesse a passar por esta 

crise com uma perspetiva e com uma esperança diferentes, o que infelizmente não 

acontece porque nem sequer se estuda, nem sequer se dialoga e nem sequer se pensa, o 

que é uma pena. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz desejou um bom ano a todos e fez votos para que o 

ano de dois mil e vinte e um faça esquecer o de dois mil e vinte, dado que se tratou de 

um ano de má memória para todos. Afirmou depois que na última terça-feira, toda a 

gente percebeu que os vereadores não permanentes se iam embora quando se 

despediram, o que daria a entender que não tinham visto o convite, até pelo histórico 

recente de confusões com os convites. Disse seguidamente pensar que os vereadores 

permanentes recebem os convites no seu email institucional, enquanto os vereadores 

não permanentes os recebem no seu mail pessoal, facto que não percebe. Reconheceu 

depois que alguns técnicos enviam convites para o email institucional, o que está 

correto, enquanto outros utilizam o mail pessoal. Referiu também que no seu email 

pessoal recebe centenas de emails diariamente, dado que nele confluem várias contas. 

Lembrou ainda que os vereadores não permanentes já tinham mencionado esta situação 

no passado, tendo então pedido que todos os convites fossem enviados para o email 

institucional, mas o convite em apreço foi enviado para o seu email pessoal, pelo que 

continua a existir um tratamento diferenciado relativamente aos restantes 

vereadores, o que não faz sentido, até porque o senhor presidente já referiu por 

diversas vezes que quer convidar os vereadores não permanentes para os eventos, 

tendo em conta o respeito institucional que deve haver nestes casos. Pediu 

seguidamente o envio futuro de todos os convites para o email institucional. Disse 

depois que alguns munícipes têm levantado a questão do corte das árvores, dado que 

existem árvores que criam problemas aos passeios, aos carros, à parte respiratória das 

pessoas, etc. Referiu ainda que mais recentemente o informaram que existem árvores 

que estão a criar problemas na zona do Cerro Branco, junto ao antigo Bar Panorâmico, 

situação que já terá sido reportada aos serviços municipais. Pediu depois que os 

serviços interviessem nesta zona e afirmou seguidamente que há pouco tempo assistiu 

ao corte de uma árvore grande em frente ao Hotel Alagoa Mar, tendo inclusivamente a 

árvore caído em cima de um poste de iluminação, rachando-o, pelo que pediu à senhora 

vereadora Cláudia Guedelha que verificasse esta situação. Disse ainda que a média de 
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novos casos de infeção por COVID-19 tem subido exponencialmente em Albufeira e a 

média diária subiu de seis para dez e agora já está em dezanove casos diários, o que 

começa a ser preocupante. Referiu depois que assim Albufeira entrará novamente para 

o grupo dos concelhos de risco elevado, com todos os constrangimentos que esta 

situação comporta. Defendeu também que deveriam voltar a ser feitas ações de 

sensibilização para as pessoas terem cuidado. Alertou depois para o facto destes 

números ainda não refletirem o período de férias. Referiu seguidamente que a senhora 

delegada regional afirmou que houve um surto num dos lares da Santa Casa, o que 

poderá ter ajudado à subida dos números, mas também disse que há casos de 

transmissão familiar que estão a agravar a situação. Considerou também que este é um 

problema que afeta todas as pessoas, pelo que se deve tentar realizar uma 

sensibilização de todas as pessoas. Lembrou ainda que a entrada para o grupo dos 

concelhos de risco tem consequências como o recolher obrigatório e mais restrições ao 

fim-de-semana, o que será sempre complicado num concelho como o de Albufeira.  -------  

O senhor presidente disse que vai todos os dias à obra do Inatel e que estão agora a 

ser passados os cabos da PT e da EDP, pelo que a situação deve ficar resolvida dentro 

de quinze dias. Considerou depois que o Boletim Municipal não é para grupos, mas sim 

para a câmara municipal em si. Informou seguidamente que falou como senhor doutor 

Paulo Dias sobre a questão dos convites e foi-lhe garantido que os vereadores não 

permanentes tinham sido convidados para o evento de assinatura do protocolo com a 

AHRESP e com a ACRAL. Disse depois que nada mais pode fazer nesta matéria e 

lembrou que se preocupa com esta questão. Afirmou seguidamente que os vereadores 

não permanentes deveriam afastar a ideia que a falta de convites é propositada, até 

porque tem vida pública há cerca de trinta anos e sabe bem o que está a dizer. ----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a questão não é tanto o envio dos 

convites, mas sim o momento em que o senhor presidente viu que os vereadores não 

permanentes se estavam a despedir e nada disse. Considerou ainda que o anterior 

presidente da câmara municipal, o senhor doutor Carlos Silva e Sousa, certamente 

teria tido esse gesto. Lembrou também que o senhor presidente saiu da sala sem dirigir 

uma palavra aos vereadores não permanentes. -----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que nem sequer pensou nisso. -----------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que convinha que alguém com o cargo do 

senhor presidente pensasse nisso. -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a senhora doutora Lina Bazelga não conseguiu elaborar o 

relatório sobre a aquisição do imóvel em Vale Pedras, o que aconteceu por razões que 
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lamentavelmente todos conhecem. Afirmou depois que espera que este relatório venha 

a ser feito. Informou seguidamente que recebeu uma comunicação do senhor Eurico 

Almeida a dizer que o grupo tem trinta e oito sociedades e que terá havido uma 

transação entre duas sociedades do mesmo grupo. Garantiu seguidamente que a 

escritura do terreno e do edifício não será feita e que quer que a senhora doutora Lina 

Bazelga veja em pormenor toda a documentação relativa a esta aquisição. Disse depois 

ter tomado nota do pedido do senhor vereador Victor Ferraz para que os convites 

sejam, a partir desta data, enviados para os emails institucionais. -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente e a senhora vereadora Sara Serra disseram que 

preferiam continuar a receber os emails no seus emails pessoais.  -------------------------  

O senhor presidente disse ter registado esta preferência e colocou a hipótese de ser 

por esta razão que por vezes os vereadores não permanentes não recebem os 

respetivos convites. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente explicou que o problema não tem a ver com o 

convite, até porque estes edis não têm secretárias para os auxiliarem, o que implica que 

não consigam memorizar todos os convites que recebem. Afirmou depois que o 

problema foi mais a atitude do senhor presidente quando não convidou os vereadores 

não permanentes para a cerimónia que teve lugar imediatamente a seguir à última 

reunião da câmara municipal.  -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a questão do corte das árvores foi registada pela 

senhora vereadora Cláudia Guedelha. Explicou depois que a média dos casos de infeção 

em Albufeira não foge à regra que se verifica no Algarve. Referiu ainda que o Concelho 

de Tavira está com um número de infeções muita acima do que seria espectável, bem 

como o de Faro, Loulé e Silves. Explicou também que o aumento de casos em Albufeira 

está relacionado com os surtos que aconteceram em lares da Santa Casa da 

Misericórdia, embora tenha esperança que esta situação possa ser ultrapassada nos 

próximos dias. Lamentou seguidamente que Albufeira tenha passado novamente para o 

nível elevado. Considerou também que todos têm que manter uma postura de vigilância 

ativa, o que até agora tem sido feito. Afirmou seguidamente que talvez este aumento 

de casos esteja relacionado com o Natal, embora seja difícil ter uma certeza absoluta 

nesta matéria.  --------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que o senhor presidente ainda não deu uma 

resposta sobre o Boletim Municipal.----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta seria uma questão a ver. Considerou depois que o 

Boletim Municipal deve espelhar a atividade que a câmara municipal tem. Explicou 
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depois que os vereadores não permanentes aparecerão neste boletim quando 

participarem em atividades da câmara municipal. --------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que não queria aparecer em fotografias e 

explicou que os vereadores não permanentes queriam apresentar as suas propostas 

neste espaço. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que as propostas apresentadas pelos vereadores não 

permanentes estão nas atas.  -----------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que os vereadores não permanentes foram 

eleitos democraticamente, tal como os vereadores permanentes. Defendeu depois que o 

Boletim Municipal é um canal de informação aos munícipes. ---------------------------------  

O senhor presidente disse que o Boletim Municipal é um canal de informação da câmara 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que os vereadores não permanentes fazem 

parte da câmara municipal. --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que este pedido seria analisado. --------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que o pedido está a ser analisado há três anos, 

como as obras da baixa. Defendeu depois que parece existir um certo receio que os 

vereadores não permanentes tenham um pouco de protagonismo. Perguntou 

seguidamente se os vereadores não permanentes não têm o direito de pedir uma página 

ou duas do Boletim Municipal para desejar as boas festas aos munícipes. Referiu ainda 

que toda a gente deseja as boas festas no Boletim Municipal, mas os vereadores não 

permanentes não têm sequer uma coluna para publicar um artigo. --------------------------  

O senhor presidente disse que se podia falar disso noutra altura. -------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra lembrou que o Boletim Municipal não é do senhor 

presidente, mas sim dos munícipes e da câmara municipal e os vereadores não 

permanentes fazem parte deste órgão, quer o senhor presidente queira, quer não. -------  

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

membros da câmara municipal de pleno direito. Referiu depois que o senhor presidente 

disse que o Boletim Municipal é para divulgar as ações da câmara municipal, pelo que 

perguntou quais foram as divulgações que a câmara municipal fez das propostas dos 

vereadores não permanentes que foram aprovadas pela câmara municipal. Defendeu 

seguidamente que deve existir igualdade e que se o Boletim Municipal divulga as 

propostas do senhor presidente que foram aprovadas, então também deve divulgar as 

propostas dos vereadores não permanentes que foram aprovadas. Reiterou ainda que 

nunca foram divulgadas as propostas dos vereadores não permanentes que foram 
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aprovadas pela câmara municipal e que beneficiaram os munícipes. Defendeu também 

que o tratamento tem que ser igual para todos e que os vereadores não permanentes 

têm os mesmos direitos democráticos que os restantes membros da câmara municipal. 

Afirmou seguidamente que o Boletim Municipal é uma ferramenta de divulgação da 

câmara municipal e não do presidente, ou do partido A ou B. Referiu também que o 

Boletim Municipal pertence aos eleitos locais e os vereadores não permanentes são 

eleitos locais, o que neste momento não se nota.  -------------------------------------------      

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

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

 

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Do Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de dezassete de 

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

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

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2020, de dezassete de 

dezembro, autorização da renovação do estado de emergência; ----------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2020, de dezoito de dezembro, 

que aprova a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança para o período 2021-

2024; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 293/2020, de dezoito de dezembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio, que estabelece o sistema de 

segurança obrigatório aplicável aos espetáculos e divertimentos em recintos 

autorizados; -----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 294/2020, de dezoito de dezembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 261/2013, de 14 de agosto, que estabelece os termos e as 

condições de utilização de assistentes de recinto desportivo em espetáculos 

desportivos realizados em recintos desportivos em que seja obrigatório disporem de 

sistema de segurança; ------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 294-A/2020, de dezoito de dezembro, que estabelece uma 

suspensão temporária e limitada da aplicação das normas previstas nos n.os 3 a 6 do 

artigo 7.º da Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro; --------------------------------------  

 Da Portaria n.º 294-B/2020, de dezoito de dezembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho, que regulamenta os 

A – GENERALIDADES  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344773/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499218/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/601747/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137809012/details/normal?l=1


5 de janeiro de 2021  

procedimentos, condições e termos de acesso do incentivo extraordinário à 

normalização da atividade empresarial; ------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 298-B/2020, de vinte e três de dezembro, que Procede à 

criação e estabelece a implementação do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-

19 (PNV COVID-19) através do Serviço Nacional de Saúde (SNS); ------------------------  

 Da Portaria n.º 301/2020, de vinte e quatro de dezembro, que aprova a 

delimitação dos territórios vulneráveis com base nos critérios fixados no artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho; ------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 302/2020, de vinte e quatro de dezembro, que procede à 

terceira alteração da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, que criou a medida de 

Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, um regime 

extraordinário de majoração das bolsas mensais do «Contrato emprego-inserção» (CEI) 

e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+), bem como um incentivo de emergência à 

substituição de trabalhadores ausentes ou temporariamente impedidos de trabalhar 

nos equipamentos sociais de saúde; ----------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 305/2020, de vinte e nove de dezembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 73/2018, de 12 de março, que define os termos e as condições 

de utilização do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP) para a 

certificação de atributos profissionais, empresariais e públicos através do Cartão de 

Cidadão e Chave Móvel Digital; ---------------------------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de trinta de dezembro, 

que aprova um conjunto de novas medidas destinadas às empresas e ao emprego no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19; ---------------------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2020, de trinta e um de 

dezembro, que procede ao prolongamento e renovação do Programa Regressar; ----------   

 Da Portaria n.º 309-B/2020, de trinta e um de dezembro, que regulamenta as 

medidas de uniformização e atenuação de custos para os utilizadores de autoestradas; -   

 Da Portaria n.º 309-C/2020, de trinta e um de dezembro, que procede à 

suspensão do ciclo de serviço operacional dos bombeiros voluntários; ---------------------   

 Da Lei n.º 75-B/2020, de trinta e um de dezembro, que aprova o Orçamento do 

Estado para 2021; -----------------------------------------------------------------------------  

 Da Lei n.º 75-C/2020, de trinta e um de dezembro, que aprova a Lei das 

Grandes Opções para 2021-2023; ------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 75-D/2020, de trinta e um de dezembro, que procede à renovação da 

imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, 
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prorrogando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro; --------------------------   

 Do Decreto- Lei n.º 107/2020, de trinta e um de dezembro, que altera as 

medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições 

particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19; -----------------------------------------------------------   

 Do Decreto- Lei n.º 109-A/2020, de trinta e um de dezembro, que fixa o valor 

da retribuição mínima mensal garantida para 2021. -----------------------------------------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de 

competências próprias ou delegadas pela câmara municipal, e pelos vereadores, no uso 

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

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

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

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

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

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

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

= INFORMAÇÕES – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALBUFEIRA 

- COVID-19 – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foi apresentada uma informação proveniente do Serviço 

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

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

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

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

= INFORMAÇÕES – CONTRATO DE CONCESSÃO - EDP – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foram apresentados documentos relacionados com o 

contrato de concessão com a EDP – Distribuição de Energia, S.A., solicitada pelos 

senhores vereadores não permanentes, documentos que se dão por integralmente 

transcritos e dos quais fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

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

O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu o envio do contrato de concessão da 

EDP. Referiu depois que analisou o documento e reparou que a EDP tem a 

obrigação de fazer anualmente um plano de investimentos e apresentá-lo ao 

município, pelo que perguntou se a empresa tem cumprido esta obrigação. -----------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146435561/details/normal?l=1


5 de janeiro de 2021  

O senhor presidente respondeu afirmativamente, mas explicou que se tratam de 

pequenos trabalhos, tais como a iluminação de uma rua, a colocação de LED’s em 

zonas interiores do concelho, as mudanças de postes de iluminação pública, etc. 

Afirmou depois que ao longo do ano vão sendo feitos outros investimentos, mas é o 

município que os paga. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como se justificava a existência de 

tantas reclamações relativamente às luzes. -----------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que as reclamações têm surgido mais porque a 

empresa não faz a manutenção devida das luminárias fundidas, o que constitui um 

assunto completamente diferente. Explicou depois que a EDP, por si só, não faz 

nada nesta área, uma vez que este serviço está subcontratado à CME, empresa 

que por sua vez subcontrata este serviço a outras empresas. Referiu ainda que os 

problemas têm surgido mais com o serviço prestado por estas últimas empresas, o 

que aliás fez com já tivesse sugerido à administração da EDP que resgatasse esse 

contrato, podendo a autarquia abrir um concurso neste âmbito e assegurar a 

prestação de um serviço muito melhor do que aquele que tem vindo a ser prestado.   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a autarquia tem a responsabilidade de 

fazer a manutenção dos candeeiros da baixa, pelo que sugeriu que rapidamente se 

faça essa intervenção, uma vez que a zona está a ficar muito descuidada nesta 

matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria falar com o engenheiro responsável por este 

sector. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu o envio do relatório da Proteção 

Civil, embora o mesmo ainda não responda às questões mencionadas pelos 

vereadores não permanentes. Perguntou seguidamente o que o senhor presidente 

pensa fazer nas escolas face à grande subida de casos de infeção pela COVID-

19. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que o município tem uma estratégia montada em 

parceria com o ABC e explicou que a parte sanitária depende praticamente toda 

da Autoridade da Saúde, ou seja, do senhor delegado de saúde local e da senhora 

delegada de saúde regional. Explicou depois que em Tavira a questão foi gerida 

entre estas duas entidades e os serviços de educação. Considerou seguidamente 

que as atividades letivas serão suspensas se a situação epidemiológica assim 

justificar, mas até ao momento felizmente isso ainda não aconteceu em Albufeira.  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que Albufeira é já o quarto concelho 
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com mais casos ativos ao nível do Algarve. -----------------------------------------------  

O senhor presidente disse não ter qualquer confirmação destes números. Referiu 

depois que o fecho das escolas será considerado se a situação se agravar e terá 

sempre que ser amplamente discutido com o senhor delegado de saúde e com a 

Autoridade de Saúde Regional. Lembrou ainda que o município não tem competência 

para encerrar as escolas, mas está sempre atento a esta situação.-------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que ainda não há nada de especial a 

reportar neste âmbito nas escolas, mas defendeu que tem que haver muita 

atenção nas próximas duas semanas ao evoluir da situação epidemiológica. Referiu 

depois que se a situação não se agravar muito, talvez se consigam manter as 

coisas como estavam no primeiro período. Afirmou seguidamente que alguns alunos 

já não regressaram à escola em janeiro porque estavam infetados. Considerou 

ainda que nesta semana e na próxima é que se vai ter uma ideia mais concreta 

sobre os contágios que poderão ter acontecido no Natal e também no fim de ano. 

Terminou defendendo que todos devem estar muitos atentos a esta situação nos 

próximos dias. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

vereador Ricardo Clemente, com fundamento no facto de fazerem parte dos 

órgãos sociais do Imortal Desportivo Clube, e invocando o previsto na alínea a) do 

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

suscitaram as respetivas situações de impedimento, tendo-se ausentado da sala, 

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

= TRANSPORTES – CLUBE DESPORTIVO DAS AREIAS DE S. JOÃO E IMORTAL 

DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vice-presidente, em vinte e três 

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

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

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

transporte solicitado pelo Clube Desportivo das Areias de S. João para deslocação ao 

Estoril, e pelo Imortal Desportivo Clube para deslocação a Faro, ambas no dia nove de 

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

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

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

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais fica cópia 
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arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   

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

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

atletas do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 

pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 

respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 

cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------------------------------  

Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Ricardo 

Clemente, que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente 

reassumido a presidência. -------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e dois de dezembro 

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

“Através do documento anexo, vem a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira solicitar, 

esta câmara Municipal, apoio no âmbito das celebrações de natal 2020, a realizar nos 

dias 24 e 25 de dezembro.--------------------------------------------------------------------   

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

1) À semelhança dos anos anteriores a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira 

pretende realizar as tradicionais eucaristias de natal, na noite de 24 de dezembro e 

na manhã de 25 de dezembro; -------------------------------------------------------------   

2) Atendendo às restrições e cuidados que a época em que vivemos nos obriga a ter, 

devido à Covid-19, a igreja matriz não reúne, em termos de dimensão de espaço, as 

condições necessárias para realização das eucaristias de forma a poder acolher 

todos os seus fiéis, em segurança e com o devido distanciamento recomendado pela 

DGS; ----------------------------------------------------------------------------------------  

3) Existe disponibilidade do Pavilhão Municipal, nos dias 24 e 25 de dezembro para 

realização das referidas celebrações; ----------------------------------------------------   
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4) O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12 de 

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

natureza social, recreativa, ou outra de interesse para o Município. --------------------  

5) Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal de forma a 

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

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

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

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

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

1) Disponibilização do Pavilhão Municipal e todas as suas valências para a preparação e 

realização das celebrações indicadas de dia 23/12 a 26/12 de 2020; ------------------   

2) Disponibilização de uma comparticipação financeira no valor de 13.068,13 € à 

Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira, para fazer face às despesas inerentes à 

aquisição de toda a logística necessária à realização das eucaristias no Pavilhão 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------  

 A entidade beneficiária fica obrigada às Disposições Legais previstas no disposto no 

artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto – Lei 111–B/2017, de 31 de 

agosto na sua atual redação. --------------------------------------------------------------  

3) O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

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

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

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

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

artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 

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

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

= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pela senhora vice-presidente da câmara, no impedimento do senhor 

presidente, em vinte e quatro de dezembro último, do seguinte teor: ---------------------   

“Pela Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, que, através do documento junto ao 

presente, (mensagem eletrónica (E-CMA/2020/57600), solicita apoio na cedência de 
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equipamentos de proteção, no âmbito da prevenção do contágio pelo COVID-19:----------  

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

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

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

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

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

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

3. A utilização de equipamentos de proteção individual constitui uma medida prevenção 

da propagação do contágio por COVID-19; -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 97 Viseiras ---------------------------------------------------------------------------------  

 200 Fatos de proteção --------------------------------------------------------------------   

 160 Máscaras FFP2 ------------------------------------------------------------------------  

 150 Cobre botas (perneiras altas) --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

= APOIOS – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. - 

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE FARO  

- CENTRO QUALIFICA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e nove de dezembro último, foi 

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

“O Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, veio solicitar a este Município, 
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a disponibilização de uma sala de reuniões/formação, para que o Centro Qualifica de 

Albufeira possa desenvolver os processos de RVCC - Reconhecimento, Validação de 

Conhecimentos e Competências com o(a)s munícipes do concelho de Albufeira. 

Pretendem que essas sessões decorram às terças e quintas-feiras, das 19h00 às 

22h00, em datas a informar oportunamente, as quais deverão decorrer durante todo o 

ano de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------    

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

1. A cedência da sala é em horário pós-laboral, das 19h00 às 22h00, sugere-se a 

disponibilização da sala de reuniões do edifício sede da CMA (r/c), com a ressalva 

de que, caso a CMA necessite desta sala de reuniões, nalgum desses dias que a 

mesma esteja reservada, a CMA informe o(a) representante do Centro Qualifica 

dessa necessidade, para alterarem a(s) data(s) da(s) sessão(ões). ---------------------  

2. Trata-se de um projeto que irá beneficiar a população do concelho de Albufeira, 

designadamente o(a)s munícipes que pretendam melhorar/aumentar o seu nível 

habilitacional, tanto ao nível do ensino básico como secundário; ------------------------  

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

de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência da sala de reuniões do 

edifício sede da CMA, nos termos supramencionados.”--------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – ADENDA - APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 

I.P. - “MONITORIZAÇÃO E CONTROLO ATIVO DE PERDAS E ADOÇÃO DE 

SISTEMAS DE REGA URBANA INTELIGENTES E EFICIENTES”  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

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

“José Carlos Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, vem no uso 

das suas competências, conferidas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro determinar o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 41/2020, de 4 de junho, publicada 

no Diário da República, 1.a série, n.º 110-A, de 6 de junho de 2020, veio consagrado 

Programa de Estabilização Económica e Social, no qual o Fundo Ambiental estabelecido 

deverá financiar designadamente intervenções de eficiência hídrica tendo em vista a 

monitorização e controlo ativo de perdas e adoção de sistemas de rega urbana 

inteligentes e eficientes na região do Algarve. ----------------------------------------------  

2. Resultante do Diploma legal supra mencionado, o Município de Albufeira e a Agência 

Portuguesa do Ambiente, S.A. adiante designada APA, celebraram dia 16 de setembro 

de 2020 um Protocolo que tem por objeto o financiamento por parte da APA; através 

do Programa de Estabilização Económica e Social; no qual o Fundo Ambiental vai 

financiar intervenções de eficiência hídrica com vista a monitorização e controlo ativo 

de perdas e adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes na região do 

Algarve. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. O Protocolo em apreço foi presente para Ratificação em Reunião de Câmara datada 

de 29 de setembro de 2020, no qual mereceu aprovação do órgão.-------------------------  

4. Tendo em conta o vertido na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, constante do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, compete aos municípios colaborar no apoio a programas e projetos de 

interesse municipal, em parceria com outras entidades da administração central; --------  

5. A 10 de dezembro de 2020, recebeu esta edilidade uma comunicação remetida pela 

Administração Hidrográfica do Algarve (ARHALG) endereçada pelo Senhor Diretor 

Regional, a qual se encontra registada na etapa 6. da distribuição 

SGDCMA/2020/75766, em que vem expor a existência de um lapso na alínea g) da 

Clausula 4.ª e só agora detetado, pelo que será essencial concretizar uma Adenda ao 

Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------  

6. No sentido de agilizar o procedimento de outorga que é de extremo interesse para o 

Município de Albufeira, e porquanto não foi possível em tempo útil apresentar à Câmara 

o documento em apreço. ----------------------------------------------------------------------  

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

1. Ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que o Município de Albufeira subscreva a Adenda ao referido Protocolo, e ----------------  

2. Agendamento da Ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada 

para a reunião de câmara imediatamente a seguir.” -----------------------------------------  

Este despacho fazia-se acompanhar da minuta da adenda ao protocolo de colaboração 
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nele referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

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

= IMÓVEIS – PRÉDIO URBANO, URBANIZAÇÃO DE VALE PEDRAS, LOTE 1, 

FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelos senhores vereadores não permanentes foi apresentada uma proposta 

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

“19.1 – Anulação do sentido de voto da deliberação para aquisição do imóvel sito na 

Urbanização Vale Pedras – Lote 1 ------------------------------------------------------------  

Na sequência da tomada de conhecimento, à posteriori, de informações relevantes para 

a tomada de decisão dos vereadores não permanentes, quanto à aquisição o imóvel sito 

na Urbanização Vale Pedras – Lote 1, deliberado na reunião de Câmara de 15/12/20, 

vem estes signatários solicitar à digníssima Câmara Municipal, um aditamento à ordem 

de trabalhos, com vista à anulação do sentido de voto da referida deliberação, no 

sentido de se reapreciar toda a documentação e informação existente tornada pública 

na reunião da Assembleia Municipal ocorrida ontem.” ---------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

pretendem reverter a votação feita anteriormente sobre esta aquisição, dadas as 

informações obtidas na assembleia municipal. Afirmou depois que estes edis 

pretendem também que este assunto seja devidamente esclarecido e que a votação 

dos vereadores não permanentes seja anulada. Referiu depois que se a verdade 

for apurada e tudo estiver dentro da legalidade, aí os vereadores não 

permanentes estarão novamente aptos para votar favoravelmente esta aquisição. ---    

O senhor vereador Victor Ferraz disse que, independentemente do teor do 

relatório que venha a ser entregue, os vereadores não permanentes sabem que os 

documentos de apoio à deliberação não estavam adequados à realidade, ou seja, os 

averbamentos e as cadernetas nem sequer estavam ajustados ao vendedor, pelo 

que não se podia ter deliberado sobre algo que não estava atualizado. Afirmou 

seguidamente que a avaliação apresentada datava de dois mil e dezanove e tinha 

por base uma caderneta tirada nessa altura, sendo que depois se veio a saber que 

essa propriedade já foi transmitida duas vezes, primeiro para o banco e depois 

para outra empresa, sendo que nada disto constava dos documentos então 

disponibilizados aos membros da câmara municipal. Acrescentou ainda que depois 

também se ficou a saber que o imóvel foi transacionado por quatrocentos e 

cinquenta mil euros uns meses antes, pelo que a câmara municipal não pode 
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participar neste tipo de negócios. Defendeu também que a empresa poderá fazer 

uma contraproposta quando a documentação estiver toda atualizada, por forma a 

que os interesses dos munícipes estejam mais salvaguardados. Considerou depois 

que continua a haver interesse municipal na aquisição do imóvel, mas que seria 

melhor adquiri-lo por um preço mais baixo. Defendeu ainda que a deliberação deve 

ser anulada, até para os membros da câmara municipal não ficarem comprometidos 

com uma decisão que não estava fundamentada.------------------------------------------  

O senhor presidente disse que foi pedido um relatório à senhora doutora Lina 

Bazelga, documento que só ainda não foi entregue pelas razões que infelizmente 

todos conhecem. Afirmou depois que a escritura não vai ser feita e que a 

deliberação até pode vir a ser anulada, embora defenda que neste momento a 

câmara municipal não tenha condições justificáveis e sustentáveis para a anular. 

Referiu depois que na próxima semana já haverá condições para que seja tomada 

uma decisão sobre esta matéria, podendo então a deliberação ser anulada, ou 

então mantendo a deliberação e fazendo a escritura. Considerou também que tudo 

vai depender do teor do relatório que venha a ser apresentado. Lembrou ainda que 

existe interesse municipal na aquisição daquele imóvel, sendo que todos conhecem o 

que se pretende vir a fazer, quer com o espaço rústico, quer com o espaço 

urbano. Disse seguidamente que entende a posição dos vereadores não 

permanentes, mas considera que não estão reunidas as condições para anular a 

deliberação, pelo menos para já. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não existe qualquer argumento para 

não se votar a anulação da deliberação. Referiu depois que os vereadores não 

permanentes pretendem que haja transparência neste processo e que quando isso 

se verificar os membros da câmara municipal estarão mais capazes de votar esta 

aquisição, tendo em conta o interesse municipal e tudo o mais. Lembrou 

seguidamente que está em curso uma investigação sobre a compra de um imóvel, o 

que constitui um motivo acrescido para a câmara municipal ter mais cuidado em 

verificar os antecedentes da aquisição agora em causa. Explicou ainda que os 

vereadores não permanentes gostariam de ver o seu sentido de voto revertido na 

deliberação, podendo alterar este sentido de voto se posteriormente toda a 

documentação necessária vier a ser apresentada. ----------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o senhor presidente não achava que 

a falta dos documentos referidos constituía um obstáculo à aquisição do imóvel. ----  

O senhor presidente disse não saber, até porque não é jurista para avaliar estes 
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pormenores. -----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que o senhor presidente não é jurista, mas 

achou por bem retirar este assunto para melhor análise na assembleia municipal, o 

que é um sinal de que tem consciência que este processo não foi transparente. 

Lembrou ainda que o senhor presidente mandou elaborar um relatório jurídico 

sobre esta aquisição, depois da deputada Helena Palhota ter exposto a situação. ---  

O senhor presidente disse que mandou fazer um relatório para apurar o que se 

passa e para evitar qualquer suspeição sobre esta matéria. ----------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra disse que os vereadores não permanentes não 

têm acesso ao Boletim Municipal por se tratar de uma publicação da câmara 

municipal, mas em contrapartida têm responsabilidades quando aprovam algo na 

câmara municipal. Pediu depois ao senhor presidente para facultar aos vereadores 

não permanentes a documentação que entretanto recebeu sobre a aquisição em 

discussão. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que só no dia anterior recebeu mais documentação 

sobre este assunto e que a iria disponibilizar aos senhores vereadores não 

permanentes. ---------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra disse que os vereadores não permanentes são 

responsáveis pelas deliberações da câmara municipal, pelo que deveriam ter acesso 

a toda a documentação relativa às mesmas. Afirmou seguidamente que estes edis 

ficaram muito espantados quando ouviram aquela narrativa na assembleia municipal. 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que quem tem o poder na câmara 

municipal é o senhor presidente e os senhores vereadores permanentes, pelo que a 

todo o momento podem adquirir o imóvel em causa, razão pela qual os vereadores 

não permanentes gostariam de ver anulada a sua votação na deliberação referida. -  

O senhor presidente disse que a deliberação até pode vir a ser anulada, mas que 

isso só será feito quando tudo estiver devidamente fundamentado. --------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o voto dos vereadores não 

permanentes já não vai constar na reunião anterior da câmara municipal com esta 

ação, ou seja, o voto destes edis é retirado da vontade de querer adquirir aquele 

imóvel, o que faz com que deixem de ter qualquer responsabilidade nesta matéria.   

O senhor presidente disse que a deliberação será anulada se o relatório concluir 

que o processo não é transparente. Lembrou depois que já anulou a escritura de 

aquisição do imóvel. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 
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querem anular o seu voto na deliberação anterior e vão consegui-lo através deste 

ponto da ordem de trabalhos. Referiu depois que poderá haver uma investigação 

do Ministério Público sobre esta aquisição que vai verificar o que aconteceu. 

Explicou seguidamente que este ponto tem por objetivo permitir que os vereadores 

não permanentes não tenham qualquer responsabilidade sobre a deliberação 

anterior, uma vez que esta deliberação foi feita com base numa avaliação, numa 

minuta da escritura, e também pelo facto do terreno ficar perto das oficinas do 

município, espaço que podia vir a ser utilizado pela Polícia Municipal e ainda 

contemplar um espaço verde à sua volta. Referiu igualmente que os vereadores não 

permanentes continuam a concordar com esta aquisição, mas a mesma tem que 

estar devidamente explicada e fundamentada, o que não acontece, razão pela qual 

votam contra essa posição. ------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Rogério Neto disse que os vereadores não permanentes querem 

anular a deliberação que tomaram, mas não podem crer que os vereadores 

permanentes também o façam. Alertou depois para o facto da proposta referir 

que se pretende a anulação da deliberação, ou seja, a deliberação de todos os 

membros da câmara municipal. Explicou seguidamente que não se importa que os 

vereadores não permanentes anulem o seu voto, mas defendeu que estes edis não 

podem impor que os outros membros da câmara municipal anulem o seu voto 

também. Referiu ainda que até pode futuramente desejar anular o seu voto nesta 

deliberação, mas para já prefere aguardar o relatório que será apresentado sobre 

esta aquisição. --------------------------------------------------------------------------------   

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

desresponsabilizados se votarem contra a aquisição do imóvel. -------------------------   

A senhora vice-presidente perguntou se havia algum problema em aguardar pelo 

relatório. --------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o relatório nada vai acrescentar. --------  

A senhora vice-presidente disse que não era correto anular uma deliberação sem 

um motivo plausível. --------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que existe um motivo plausível para anular 

a deliberação, dado que a caderneta apresentada nem sequer correspondia à 

empresa que devia e os averbamentos apresentados já nada tinham a ver com o 

imóvel. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que a avaliação se baseia no valor do imóvel e não 

no proprietário do mesmo. Afirmou depois que os documentos deveriam estar 
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atualizados, mas considerou que estes documentos provavelmente estariam 

atualizados à data da avaliação. -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a avaliação já foi feita há algum tempo. --------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o problema é que o imóvel já mudou de 

dono por duas vezes depois de feita a avaliação, mas os documentos que serviram 

de base à deliberação nada referiam sobre este facto. --------------------------------    

O senhor presidente perguntou se isso não seria legítimo. ------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse achar que não é legítimo, uma vez que os 

documentos provam que aquele imóvel não pertence àquela empresa. ------------------  

A senhora vice-presidente disse que o relatório deve estar pronto na próxima 

semana, pelo que se podia deliberar que a escritura fica suspensa até à entrega 

desse relatório. ------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse não estar à espera que o relatório traga 

algo de transcendental, até porque a câmara municipal não cometeu qualquer 

ilegalidade. Lembrou ainda que a avaliadora sustentou a sua avaliação com base em 

informações dadas pela câmara municipal, ou seja, não se deslocou ao local, o que 

o incómoda. Referiu seguidamente que também o incómoda o facto de os 

documentos não estarem adequados à empresa, assim como o facto do imóvel ter 

sido transacionado por quatrocentos e cinquenta mil euros sem que o município 

tenha sido convidado a apresentar uma proposta. Lembrou depois que foi o senhor 

presidente que assinou a autorização para passar o terreno de público para 

privado, sendo que agora o município o está a adquirir, pelo que defendeu que o 

senhor presidente deveria ter mais cuidado. ----------------------------------------------      

O senhor presidente disse que isso tem que ser esclarecido. ---------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

estão de acordo em anular a sua deliberação, permanecendo como está a 

deliberação dos restantes membros da câmara municipal. -------------------------------   

O senhor presidente disse que os vereadores não permanentes tinham que reverter 

o sentido da sua votação. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente concordou. -----------------------------------------  

O senhor presidente disse que se pode alterar a ordem de trabalhos, para que 

fique a constar “anulação do sentido de voto dos vereadores não permanentes”. 

Explicou depois que assim os vereadores não permanentes, para todos os efeitos, 

votaram contra a aquisição e os restantes membros da câmara municipal votaram a 

favor. ------------------------------------------------------------------------------------------  



5 de janeiro de 2021  

Os restantes membros da câmara municipal concordaram. ------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não havendo declaração de voto a 

responsabilidade existe na mesma, uma vez que voto contra com declaração de 

voto é que tira a responsabilidade.  -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ia entregar uma declaração de 

voto. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A declaração de voto é do seguinte teor: “Dada a informação obtida através de 

uma assembleia municipal pelo membro do PSD Helena Palhota e não dada a 

conhecer aquando da discussão e deliberação em reunião de câmara, vêm os 

vereadores não permanentes reverter o seu voto e aguardam melhor explicação 

sobre os factos relatados por aquele membro.” ------------------------------------------  

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

= PAGAMENTOS DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

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

A) Da Exposição de Motivos e Fundamentação de Facto ------------------------------------  

i) O Município de Albufeira leva a cabo um conjunto alargado de medidas destinadas a 

mitigar os efeitos que a Pandemia COVID-19 se encontra a provocar junto das 

pessoas e agregados familiares residentes no Concelho de Albufeira; ------------------  

ii) No âmbito das medidas de mitigação dos efeitos da Pandemia COVID-19, em Abril 

de 2020, a Câmara Municipal de Albufeira determinou, em favor dos consumidores, 

uma isenção de pagamento das tarifas fixas de águas, águas residuais e resíduos 

sólidos durante o período de 4 (quarto) meses; ou seja, durante o período de abril a 

julho de 2020; -----------------------------------------------------------------------------  

iii) Como forma de promover o distanciamento social, a Câmara Municipal de Albufeira 

também suspendeu o serviço de leitura de contadores, devendo a leitura ser 

efetuada e comunicada pelos consumidores, nos termos e de acordo com as 

instruções transmitidas pelos serviços camarários; --------------------------------------  

iv) Verifica-se que variados consumidores interpretaram a isenção concedida ao abrigo 

do ponto ii) supra como se de uma isenção total de pagamento de faturas por 

consumos e tarifas fixas e variáveis se tratasse, quando essa isenção recaiu apenas 

sobre tarifas fixas (e não sobre consumos e tarifas variáveis), com o que não as 

liquidaram em tempo, apesar de para tal terem sido notificados; -----------------------  

v) Durante o período referido no ponto ii) supra também se verificou que houve 
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interrupções nos serviços postais, levando a que variados consumidores não tivessem 

recebido, para liquidação, as faturas que foram emitidas durante esse período; ------  

vi) Em consequência do descrito em iv) e v) supra houve lugar à instauração de 

processos de execução fiscal contra vários consumidores por ausência de liquidação 

de faturas, resultantes, nuns casos de interpretação errónea sobre a natureza do 

benefício concedido e noutros por ausência de receção das correspondentes 

faturas; ------------------------------------------------------------------------------------  

vii) A Câmara Municipal de Albufeira também verificou que vários dos consumidores a 

quem foram instaurados processos de execução fiscal e que deles tomaram 

conhecimento, vieram regularizar tais valores devidos, sendo que, relativamente a 

outros consumidores com de execução fiscal instaurado, os mesmos não liquidaram 

as mesmas; ---------------------------------------------------------------------------------  

viii) A Câmara Municipal de Albufeira pretende assegurar aos consumidores, individuais 

ou pessoas coletivas que não tenham liquidados os valores faturados, um período de 

regularização compatível com a situação de pandemia Covid-19 em curso e que 

corresponda a uma forma de apoio social, colocando todos os consumidores afetados 

numa posição de igualdade; ----------------------------------------------------------------    

ix) Nesse sentido, a Câmara Municipal de Albufeira pretende estabelecer tês medidas 

em prol dos consumidores, com vista a uma regularização extraordinária da situação:  

a. Concessão de prazo extraordinário de 3 (três) meses, desde 1 de fevereiro de 2021, 

sem custos adicionais ou juros, para regularização dos montantes devidos de 

consumos e tarifas variáveis de água, águas residuais e resíduos sólidos, referentes 

ao ano 2020, em favor dos consumidores que ainda não procederam a essa 

regularização; ------------------------------------------------------------------------------  

b. Extinção total ou parcial dos processos de execução fiscal iniciados por ausência de 

pagamento dos valores de consumos e tarifas variáveis de água, águas residuais e 

resíduos sólidos referentes ao ano de 2020, sem custos para os consumidores; -------  

c. Devolução dos valores devidos por consumos, no valor das custas e juros cobrados 

nos processos de execução fiscal suportadas pelos consumidores que no âmbito 

desses tenham liquidados consumos referentes ao ano de 2020 (com limitação a tal 

período). ------------------------------------------------------------------------------------  

x) As diversas situações previstas nos pontos i), v) e vi) e sua expressão financeira 

encontram-se melhor caracterizadas nos Anexos I, II e III a esta proposta de 

Deliberação e da qual fazem parte integrante; ------------------------------------------  

B) Da Fundamentação de Direito -------------------------------------------------------------  
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xi) Determina o artigo 33.º, n.º 1, alínea e), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na 

versão conferida pela Lei n.º 66/2020, de 4 de novembro) que, compete à Câmara 

Municipal "Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços 

municipais e municipalizados (...)"; dispondo a alínea n) do n.º 2 do artigo 35.º, por 

sua vez, que compete ao Presidente da Câmara Municipal, que é membro desse órgão 

executivo, "Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar as 

coimas, com a faculdade de delegação em qualquer dos outros membros da câmara 

municipal”; ----------------------------------------------------------------------------------  

xii) Por seu turno, estatui o artigo 3.º, da Lei n.º 23/96, de 26 de julho (na versão 

conferida pela Lei n.º 51/2019, de 29 de julho, "Lei dos Serviços Públicos"), que "O 

prestador do serviço deve proceder de boa fé e em conformidade com os ditames 

que decorram da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 

importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger," o qual é 

complementado pelos princípios gerais da atividade administrativa, os quais 

determinam que quando não haja notificação regular dos interessados, aos mesmos 

não possam ser oponíveis os atos notificados, o que no caso em presença significa 

que relativamente aos munícipes que não foram notificados, não pode ser 

considerado que tenham entrado em mora (atraso) com a obrigação de liquidação 

municipal; -----------------------------------------------------------------------------------  

xiii) - Acresce que, não tendo sido clara a determinação do Município de Albufeira 

quanto às obrigações em matérias de liquidação de faturação de água, águas 

residuais e resíduos sólidos durante o período acima designado, incumbe à entidade 

responsável por assegurar tal clareza, recompor os prazos para a liquidação de tais 

obrigações, sem penalizações aos munícipes, assegurando que o faz em termos de 

respeito pelos seus interesses, em particular perante uma situação de pandemia e 

com observância do princípio da igualdade entre si, o qual mandata a concessão do 

crédito àqueles que liquidaram valores na pendência de processos fiscais que se têm 

por inadequados; ---------------------------------------------------------------------------   

xiv) No âmbito dos poderes conferidos pela lei à Câmara Municipal, a mesmo pode 

ordenar a revogação ou anulação administrativa de atos jurídicos praticados, bem 

como o arquivamento de processos de natureza executiva em curso, assim como 

praticar os demais atos que tenha por devidos em nome do interesse público e que 

caibam nas suas competências e nas atribuições do município; --------------------------  

xv) Em face do acima dito, propõe-se que a Digníssima Câmara delibere: ------------------  

1) A concessão de um período extraordinário de 3 (três) meses, desde 1 de fevereiro 
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de 2021, para pagamento, sem juros ou quaisquer custos adicionais, das faturas por 

consumos e tarifas variáveis de águas, águas residuais e/ou resíduos sólidos 

emitidas pelos serviços competentes por referência ao ano de 2020; ------------------  

2) A extinção de todos os procedimentos de execução fiscal instaurados contra 

consumidores de serviços de água, águas residuais e/ou resíduos sólidos, e que 

estejam pendentes, que tenham por exclusivo fundamento a ausência de liquidação 

de consumos e tarifas variáveis relativos ao ano de 2020; ------------------------------  

3) Que nos procedimentos de execução fiscal instaurados contra consumidores de 

serviços de água, águas residuais e/ou resíduos sólidos e que se encontrem 

pendentes, que não tenham por fundamento exclusivo a ausência de liquidação de 

consumos e tarifas variáveis relativos ao ano de 2020, devam prosseguir quanto aos 

demais fundamentos, mas serem extintos na parte referente a tal período; -----------  

4) Que os consumidores que tenham regularizado ou venham a regularizar faturas 

devidas por consumos e tarifas variáveis de águas, águas residuais e/ou resíduos 

sólidos, referentes ao ano de 2020, na pendência de procedimentos de execução 

fiscal, deva ser devolvido aos mesmos o valor correspondente às custas e taxas de 

juros suportados em tais processos; ------------------------------------------------------  

5) O previsto nos números 3) e 4) anteriores não será aplicável caso o consumidor 

tenha outros períodos de faturação anteriores a2020 pendentes de liquidação ou 

quando a ausência de liquidação se deva a prática de ilícito de natureza criminal; -----  

6) Aos consumidores abrangidos pelas determinações constantes dos pontos 2) e 3) 

supra é aplicável o determinado no ponto 1); ---------------------------------------------  

7) Os consumidores que pretendam beneficiar do previsto no ponto 1) não necessitarão 

de apresentar requerimento ou outra formalidade; --------------------------------------          

8) Que os serviços camarários procedam à identificação e determinação dos 

consumidores que devam ser abrangidos pelo determinado em 1) a 4) supra e que, 

sob cumprimento das regras de proteção de dados pessoais, os notifiquem do teor 

desta deliberação quanto aos termos que lhes sejam respetivamente aplicáveis; ------  

9) Mais se propõe, sem prejuízo da notificação individual referida no ponto 8), das 

deliberações acima referidas (pontos 1 a 8) seja: ---------------------------------------  

a. Dada publicidade no site da Câmara Municipal de Albufeira; ----------------------------  

b. Haja lugar a publicação no Boletim da autarquia; e ---------------------------------------  

c. Se afixem no lugar de estilo nesta câmara municipal. ------------------------------------  

Registe-se e publique-se” ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou porque é que a proposta é válida para 
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todo o ano económico, dado que em janeiro e fevereiro não havia motivos para tal. 

A senhora vereadora Cláudia Guedelha explicou que os meses de janeiro e 

fevereiro são faturados em março. --------------------------------------------------------  

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

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – IRENE MARIA PARDAL JÚLIO – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de dezembro 

último, através do qual determinou informar Irene Maria Pardal Júlio de que esta 

edilidade não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano sito na 

Urbanização Habijovem, Bloco 5, Porta ER, 3.º Piso, Freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o número 7143 da 

Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, inscrito na respetiva matriz predial sob o 

artigo número 201, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do 

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

aquele despacho para ratificação pela Câmara Municipal. -----------------------------------  

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

 

= PROTOCOLOS – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DA 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - DIANA FILIPA SARAIVA REBELO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, veio solicitar 

o acolhimento da sua aluna Diana Filipa Saraiva Rebelo, para desenvolver um estágio 

curricular, no âmbito do curso de Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das 

Organizações, devendo iniciar em 18 de janeiro de 2021 e terminar quando perfazer um 

total de 400 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe da Unidade de Segurança e 

Saúde no Trabalho, Dr. Celso Mendes; ----------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular terá uma duração total de 400 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a candidata estará 

coberta pelo seguro escolar; --------------------------------------------------------------  

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

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

5 de janeiro de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do contrato de 

estágio de formação em contexto de trabalho, entre a Faculdade de Ciências Humanas 

e Sociais da Universidade do Algarve e o Município de Albufeira, nos termos da minuta 

que se anexa.” ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do contrato de estágio de formação em contexto 

de trabalho nela referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual 

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

A senhora vereadora Sara Serra perguntou quanto tempo levava em média a 

aprovar um estágio curricular. --------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que primeiro tem que ser feito um pedido por 

parte da universidade, mas depois o processo interno é relativamente rápido. -------    

A senhora vereadora Sara Serra explicou que conhece o caso de uma jovem que 

antes de março último se candidatou a um estágio e que parece que estava tudo 

acertado, mas posteriormente enviou vários emails para a senhora doutora Carla 

Venâncio, chefe da Divisão de Recursos Humanos, não tendo ainda recebido 

qualquer resposta. Referiu seguidamente que o estágio ora em análise foi pedido 

em dezembro último e já está aprovado. Afirmou depois que não entende como é 

possível estar quase um ano para responder a emails de pessoas. Disse ainda que 

estas demoras são recorrentes e que não tem nada contra a dirigente em causa, 

mas conhece outros casos em que as pessoas estão à espera de uma mobilidade e 

aguardam uma resposta há seis meses. Lembrou também que às vezes a vida das 

pessoas depende destas situações e que neste caso se trata de uma jovem que 

está à espera do estágio para resolver a sua vida, pelo que não compreende que 

se demore meses a dar uma resposta. Defendeu seguidamente que mais valia 

dizerem à requerente para tentar resolver a sua vida por outro lado. Considerou 

depois que se a senhora doutora Carla Venâncio tem muito trabalho, então 

deveriam arranjar secretárias para a auxiliar. Concluiu dizendo que se trata 

apenas de uma opinião, mas reiterou que não compreende os critérios que estão a 

ser utilizados. --------------------------------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse desconhecer situações em que os 

estágios estejam a demorar tanto tempo, à exceção de um estágio PEPAL em que 

se verificou uma incongruência na entrega da documentação. Referiu depois que se 

tratam de situações completamente diferentes, uma vez que o estágio em análise 

é curricular. ----------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra disse não saber se é o caso que está a referir, 

mas perguntou se a pessoa em causa já foi informada da falta e da incongruência 

dos documentos. ------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a pessoa do caso que está a 

referir já foi informada do problema com a documentação. Afirmou ainda que às 

vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar as respostas que lhes são dadas. ------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que vai tentar saber isso. ---------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha pediu para a senhora vereadora Sara Serra 

lhe fazer chegar o nome da pessoa, para perceber se se trata da mesma 

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra concordou e agradeceu.  -----------------------------  

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

= PROTOCOLOS – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DA 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - FILIPE ANTÓNIO AGUILAR CARNEIRO 

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, veio solicitar 

o acolhimento do seu aluno Filipe António Aguilar Carneiro, para desenvolver um estágio 

curricular, no âmbito do curso de Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das 

Organizações, devendo iniciar a partir de fevereiro de 2021 (data a definir) e terminar 

quando perfazer um total de 400 horas. -----------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe da Unidade de Segurança e 

Saúde no Trabalho, Dr. Celso Mendes; ----------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular terá uma duração total de 400 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a candidata estará 

coberta pelo seguro escolar; --------------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 
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a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do contrato de 

estágio de formação em contexto de trabalho, entre a Faculdade de Ciências Humanas 

e Sociais da Universidade do Algarve e o Município de Albufeira, nos termos da minuta 

que se anexa.” ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do contrato de estágio de formação em contexto 

de trabalho nela referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual 

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

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

= SISTEMA DE CONTROLO INTERNO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de dezembro último, foi 

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

“Estabelecem os artigos 19.º e 20.º do Sistema de Controlo Interno, aprovado na 

reunião de câmara de 20-06-2017, que compete ao Órgão Executivo aprovar, 

anualmente, sob proposta do seu presidente, a constituição de fundos de maneio 

destinados a pequenas despesas, urgentes e inadiáveis. ------------------------------------  

Neste contexto, verifica-se também, por força do conjugado do estipulado no n.º 1 e na 

alínea a) do n.º 3, ambos do art.º 14.º, da Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, que 

aprova a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, que cabe ao Município de 

Albufeira a responsabilidade de assegurar apoio financeiro à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Albufeira, mediante a atribuição de um fundo de maneio, o 

qual corresponde a € 153,15 mensais (de acordo com o n.º 6, do art.º 14.º do mesmo 

diploma, bem como das “Normas reguladoras dos procedimentos a seguir para a 

determinação e disponibilização dos montantes do fundo de maneio a atribuir a cada 

CPCJ”). -----------------------------------------------------------------------------------------  

Importa referir que a presente proposta para a constituição de fundos de maneio 

(fundo fixo) foi elaborada tendo em conta o classificador económico das receitas e 

despesas das autarquias locais, em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 

de fevereiro, na sua redação atual. ----------------------------------------------------------  

Assim, proponho, em cumprimento dos referidos normativos legais, que a Câmara 
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Municipal delibere aprovar a alteração ao Sistema de Controlo Interno, documento que 

se anexa, formalizando ainda a constituição dos fundos de maneio, discriminados 

abaixo, nos termos do anexo A do dito documento, sendo os montantes indicados 

atribuídos mensalmente, os quais ficarão sob a responsabilidade dos trabalhadores a 

seguir indicados:” ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

= LEI DOS COMPROMISSOS – AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS 

DISPONÍVEIS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e nove de dezembro último, foi 

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

“Nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21/02, conjugada com o Decreto-Lei n.º 127/2012, 

de 21/06 e respetivas redações em vigor, o município para assumir novos compromissos 

tem que dispor de fundos disponíveis. --------------------------------------------------------   

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

1. Que o cálculo dos fundos só poderá ser realizado após a transferência orçamental, 

inerente aos compromissos do ano anterior; ----------------------------------------------  

2. Que o processo de transferência orçamental é bastante complexo e moroso 

atendendo ao volume e montante dos compromissos a transitar; ------------------------  

3. Que a nova aplicação informática (SNC) ainda dispõe de algumas limitações e 

constrangimentos ao nível do funcionamento, decorrente da entrada em vigor do 

novo Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública; -----------  

4. A necessidade de proceder à realização de novos compromissos urgentes e 

essenciais ao funcionamento corrente da autarquia, que abrangem a totalidade do 

ano económico, logo no início do ano, existindo assim um desfasamento temporal 

entre o período de assunção dos compromissos e os meses de cobrança da receita, 

Trabalhador Responsável Montante mensal 

Coordenadora Técnica do SAPV €                                 600,00 

Diretora do DGF €                                 230,00 

Diretor do DPGU €                                 130,00 

Diretor do DISU €                                 700,00 

Diretora do DDESC €                                 300,00 

Diretor do DPEM €                                 320,00 

Chefe da DDESC/DAS €                                   40,00 

Presidente da CPCJ de Albufeira €                                 153,15 

 €                              2.473,15 
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razão pela qual o valor da receita dos 6 primeiros meses do ano é insuficiente para 

contemplar a totalidade das despesas; ---------------------------------------------------  

5. Que não será possível, a realização de novos compromissos, caso não seja efetuada a 

antecipação da receita a produzir efeitos no cálculo dos fundos disponíveis do mês 

de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------  

6. A simulação do cálculo dos fundos disponíveis do mês de janeiro de 2021, que se 

releva insuficiente para a assunção dos compromissos necessários ao funcionamento 

corrente da autarquia; ---------------------------------------------------------------------  

7. Que será necessário, no âmbito aumento temporário dos fundos disponíveis, 

considerar também no cálculo dos fundos disponíveis de janeiro de 2021, a utilização 

do saldo de gerência de operações orçamentais, que resultar do ano 2020, após o 

fecho do ano;-------------------------------------------------------------------------------  

8. O esclarecimento da DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais através da “FAQ 

2 – O saldo da gerência anterior pode ser considerado sem que estejam aprovadas 

as contas?” do tema “1 – Fundos Disponíveis – cálculo, antecipação de receitas e 

tratamento de verbas provenientes do QREN” do SATAPOCAL – Subgrupo de Apoio 

Técnico na Aplicação do POCAL que se passa a transcrever: “Quanto ao saldo de 

gerência de operações orçamentais do ano anterior, o mesmo pode ser utilizado para 

cálculo dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 

5.º do DL 127/2012, tendo em conta a especificidade no que refere à sua utilização 

na administração local, encontrando-se esta receita disponível para utilização a 

muito curto prazo, sendo esta utilização distinta da integração do saldo de gerência 

no orçamento”. -----------------------------------------------------------------------------  

9. Que no âmbito do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a título 

excecional, os fundos disponíveis podem ser temporariamente aumentados, desde 

que expressamente autorizados, sendo que tal autorização é da competência da 

câmara municipal, uma vez que não se encontra delegada essa competência da 

câmara municipal, no Presidente da Câmara, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei acima referida. ----------------------------------------------------------  

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

 Que seja efetuada a antecipação da receita, a produzir efeitos no cálculo dos 

fundos do mês de janeiro do ano 2021, através da utilização do saldo de gerência de 

operações orçamentais que resultar do ano 2020.” --------------------------------------  

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

= FLUXOS DE CAIXA – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
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– PROPOSTA = 

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

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

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

1) Em consonância com o estipulado nas regras orçamentais orientadoras constantes do 

Relatório do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2021-2025, aprovado na 

reunião da Câmara Municipal de 26/11/2020 e na sessão da Assembleia Municipal de 

10/12/2020, torna-se premente a integração do saldo de execução orçamental 

(saldo da gerência anterior), para o correto prosseguimento da atividade municipal 

no decurso do ano 2021; -------------------------------------------------------------------  

2) A Lei do Orçamento do Estado para 2020 (LOE 2020), aprovada pela Lei n.º 

2/2020, de 31 de março, preconiza no n.º 1 do art.º 129.º, que a integração do saldo 

da gerência de execução orçamental pode ser efetuada após a aprovação do mapa 

“Fluxos de caixa” pelo órgão executivo; --------------------------------------------------  

3) Não obstante a incorporação do saldo gerência anterior se realizar por recurso a 

uma revisão orçamental, em momento anterior ao da aprovação dos documentos de 

prestação de contas, é a aprovação do mapa da Demonstração dos Fluxos de Caixa 

que viabilizará e iniciará todo o processo; ------------------------------------------------  

4) Nesse contexto, o mapa da Demonstração dos Fluxos de Caixa é extraído somente 

após a realização de todos os procedimentos e lançamentos inerentes aos 

recebimentos e pagamentos do ano 2020; ------------------------------------------------  

5) Apenas com o términus do ano económico de 2020 se está em condições de aprovar 

o mapa da Demonstração dos Fluxos de Caixa, pelo que, inevitavelmente, tal 

aprovação ocorrerá no ano 2021; ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------- Proponho -------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere aprovar o mapa da Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

que será apresentado no dia da reunião de câmara, respeitante ao ano de 2020.” ---------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual o valor dos fluxos de caixa. 

O senhor presidente disse que o valor é de cinquenta e seis milhões, quinhentos e 

quinze mil, cento e noventa euros e dezassete cêntimos. -------------------------------     

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de um valor considerável, 

pelo que deve ser devidamente planeado para ser usado. Defendeu ainda que o 

senhor presidente deve ter em conta as medidas propostas no valor de dez milhões 

que foram apresentadas pelos vereadores não permanentes. Referiu ainda que o 

senhor presidente deve estudar estas medidas e informou que estes edis estarão 
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disponíveis para participar numa reunião que vise analisar o que será possível fazer 

para acudir à sociedade do concelho, uma vez que se está a atravessar uma fase 

muito difícil. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – AFETAÇÃO DE DESPESAS DESTINADAS AO 

RECRUTAMENTO PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO E A ALTERAÇÕES DO 

POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO PARA O ANO DE 2021 – PROPOSTA = 

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

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

I - Face ao preceituado no nº 1, do artigo nº 31, do anexo I, da Lei nº 35/2014, de 20 

de junho, na redação em vigor, “O orçamento dos órgãos e serviços deve prever os 

seguintes encargos relativos aos trabalhadores: --------------------------------------------  

a) Encargos relativos a remunerações; ------------------------------------------------------  

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal aprovados 

e para os quais se preveja recrutamento; ------------------------------------------------  

c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório; ----------------------------  

d) Encargos relativos a prémios de desempenho.” -------------------------------------------  

II - Nos termos do disposto no nº 2, do artigo nº 31, do anexo I, da Lei nº 35/2014, de 

20 de junho, conjugado com o artigo nº 5, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de 

setembro, na redação em vigor, o qual se mantém em vigor for força do estipulado no 

nº 2 e 3 do artigo nº 42, da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, compete ao órgão 

executivo decidir a orçamentação e gestão das despesas referidas no número anterior; -  

III - O orçamento do Município de Albufeira para o ano de 2021 foi aprovado pela 

digníssima Assembleia Municipal, em sessão de 10 de dezembro de 2020. -----------------  

Face ao exposto, proponho: -------------------------------------------------------------------  

a) Que a digníssima Câmara Municipal, usando da competência conferida pelo nº 2, do 

artigo nº 5 do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação vigente, 

delibere aprovar as verbas orçamentais destinadas a suportar os seguintes encargos: ---  

1. Encargos a afetar ao recrutamento de novos postos de trabalho previstos no mapa 

de pessoal e plano anual de recrutamento para 2021 ------------------------------------  

 É prevista a dotação de 2.894.260,00€ para o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 

pessoal aprovado para o ano 2021, em conformidade com o plano anual de 

recrutamento para o aludido ano. ---------------------------------------------------------  

2. Encargos com alterações do posicionamento remuneratório -----------------------------  
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i. Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório --------------------------------  

É prevista a dotação de 100.000,00€ para alterações obrigatórias de posicionamento 

remuneratório. --------------------------------------------------------------------------------  

Conforme previsto no nº 7, do artigo 156º do anexo I, da Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, na redação em vigor, há lugar a alteração obrigatória para a posição 

remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontra, quando o(a) 

trabalhador(a) tenha acumulado 10 pontos nas avaliações de desempenho referido às 

funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontra. ---------  

ii. Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária ---------------------  

É prevista a dotação de 50.000,00€ para alterações facultativas de posicionamento 

remuneratório. --------------------------------------------------------------------------------  

Visando a necessidade imperiosa de gerar oportunidades para manter e elevar a 

motivação e desenvolvimento individual dos trabalhadores, são integrados no universo 

das alterações de posicionamento remuneratório, nos termos das disposições 

conjugadas no artigo 31º, nos nºs 1 a 6, do artigo 158º, do anexo I, da Lei nº 35/2014, 

de 20 de junho, na atual redação e artigos 5º e 7º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 

de setembro, na atual redação, os trabalhadores que tenham obtido, na seguinte forma, 

menções: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Uma menção máxima – Excelente; ----------------------------------------------------------   

- Duas menções consecutivas imediatamente inferiores às máximas – Relevante; ---------  

- Três menções consecutivas imediatamente inferiores às anteriores – Adequado. -------  

iii. Encargos para prémios de desempenho ---------------------------------------------------  

Não é afeta qualquer verba para atribuição de prémios de desempenho. ------------------  

b) As afetações referidas podem ser alteradas ao longo da execução orçamental de 

acordo com as seguintes regras: -------------------------------------------------------------  

 As verbas destinadas ao recrutamento de trabalhadores não podem ser utilizadas 

para suprir eventuais insuficiências orçamentais no âmbito dos encargos com o pessoal; -  

 Caso ao longo do ano haja desocupação permanente de postos de trabalho previstos 

no mapa de pessoal e anteriormente ocupados, podem as correspondentes verbas 

orçamentais acrescer ao montante previsto para os encargos com o recrutamento de 

trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------  

c) Publique-se no sítio do Município, na Internet.” ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se fosse calculado um valor médio 

por trabalhador, o resultado seria na ordem dos três mil trabalhadores, o que é 

impensável. ------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor presidente disse que estes valores estão relacionados com o concurso dos 

dirigentes e que o valor é o que já consta do orçamento. -------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual o valor total de encargos com 

pessoal que o município tem. ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que o valor deve rondar os vinte e cinco milhões de 

euros anuais. ----------------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este valor se deve cifrar nos trinta 

milhões de euros e que se se considerar também o pessoal indireto, como é o caso 

da recolha do lixo ou do Giro, aí já vamos para os quarenta milhões de euros. 

Afirmou depois que deve ser feita uma gestão inteligente e a antecipação de 

alguns cenários, por forma a ter alguns cuidados acrescidos, muito por causa do 

novo panorama em que se vive. Defendeu seguidamente que deve ser feita uma 

gestão ponderada, quer pela parte do atual executivo, quer pela parte de quem 

queira assumir o poder, isto para que não se caia em desgraça. -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que está prevista uma parcela que está 

relacionada com a compensação remuneratória para os trabalhadores que deviam 

ter subido de escalão em janeiro de dois mil e dezanove, os trabalhadores a quem 

não contabilizaram os pontos, pelo que perguntou se estas situações foram 

analisadas. Explicou depois que se refere aos casos em que os recursos humanos 

não contabilizaram os pontos do biénio dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, pelo 

facto destes trabalhadores não terem solicitado a ponderação curricular. Terminou 

dizendo que acha que não é possível fazer esta interpretação. ------------------------  

A senhora vice-presidente disse que estes casos têm que ser analisados pelo 

Conselho Coordenador de Avaliação. -------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se houver necessidade de reforço de verba, se 

pode fazer uma alteração orçamental. Explicou ainda que esses casos serão 

contemplados se as pessoas reunirem os requisitos, podendo também ser resolvidos 

por opção gestionária. -----------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que estes casos deveriam ter efeitos a 

partir de um de janeiro de dois mil e dezanove, pelo que perguntou se estes 

trabalhadores iriam receber retroativos. Explicou ainda que na prática não 

contaram qualquer ponto a estas pessoas nestes dois anos, mesmo não tendo sido 

avaliadas. -------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que os retroativos seriam pagos, caso de viesse a 

apurar que os mesmos seriam devidos. ----------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

 

 

= CONCURSO DE IDEIAS - NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO 

EDUCATIVA DO CONCELHO DE ALBUFEIRA EM CONTEXTO DE PANDEMIA 

COVID-19 – NORMAS DE FUNCIONAMENTO – PROPOSTA = 

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

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

“No âmbito do estabelecido na Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa do 

Concelho de Albufeira, face ao contexto da COVID-19 (ano letivo 2020-2021), 

aprovado em Reunião de Câmara, de 15-09-2020, de acordo com proposta do Sr. 

Presidente da CMA, ficou entre outras ações definida a iniciativa denominada por 

"Concurso de Ideias". Esta atividade, prevista na referida “Estratégia” tem o objetivo 

de envolver toda a comunidade educativa na apresentação de “Medidas”, implementadas 

por esta, e/ou a implementar, nos espaços escolares em resposta ao importante desafio 

que é dar continuidade à atividade letiva com o máximo de segurança, no contexto atual 

da crise de saúde pública. Assume assim, o Município de Albufeira, a diligência de 

lançar o repto a todas as escolas do Concelho para que concorram com ideia(s) 

inovadora(s) que promova(m) e reforce(m) a adaptação dos estabelecimentos, por 

forma a que (no seu contexto) a resposta à pandemia Covid-19 se efetue de forma mais 

eficiente. --------------------------------------------------------------------------------------   

Para o efeito, e tendo a equipa do projeto, em colaboração com o Algarve Biomedical 

Center, preparado e desenvolvido as normas de funcionamento deste “Concurso de 

Ideias”, enquanto iniciativa já autorizada no âmbito da Estratégia submetida a Reunião 

de Câmara, propomos a aprovação das mesmas. ----------------------------------------------  

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

1. A alínea u) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

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

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

3. A necessidade de definir as regras de acesso ao concurso com vista a uma maior 

equidade na análise das propostas; --------------------------------------------------------  

4. Que os prémios a atribuir se encontram devidamente cabimentados 

(SGDCMA/2020/70927); -----------------------------------------------------------------  

5. Que os brindes a atribuir aos participantes serão adquiridos através do 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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procedimento para fornecimento contínuo de brindes promocionais DDESC-

DTDEC/2020/76, em vigor. ---------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar as normas de funcionamento do 

“Concurso de Ideias” a realizar no âmbito da Estratégia de Adaptação Educativa do 

Concelho de Albufeira em Contexto de Pandemia COVID-19.” ------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar das normas de funcionamento do concurso nela 

referidas, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse não compreender muito bem este concurso, 

especialmente tendo em conta os moldes em que está feito e também os timings 

previstos, uma vez que o concurso termina a vinte e cinco de maio do presente 

ano, ou seja, já não vai dar tempo para implementar qualquer ideia que saia do 

concurso. Referiu depois que espera que este seja o último ano letivo em que esta 

situação pandémica acontece. Lembrou ainda que este concurso se destina às 

escolas, mas do júri não faz parte qualquer pessoa das escolas, o que também é 

estranho, dado que as pessoas das escolas são quem melhor conhece a realidade 

das escolas. Afirmou seguidamente que esta ideia poderia ter sido engraçada se 

tivesse sido implementada em setembro, mas nesta altura já não faz muito 

sentido, até porque o prazo termina em maio. Disse ainda que será estranho as 

crianças ganharem um prémio por uma ideia que já não vai ser implementada. -------     

O senhor presidente disse que os trabalhos têm que ser entregues até dia vinte e 

quatro de março. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou, mas explicou que o processo só 

termina a vinte e quatro de maio, não dando por isso tempo para implementar as 

ideias que venham a ser apresentadas. ----------------------------------------------------    

O senhor presidente disse que se podia alterar o mês de maio para o mês de 

abril.-------------------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra considerou que ainda assim seria pouco tempo 

para pôr em prática qualquer ideia. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de uma boa e que ideias 

como estas deviam surgir mais vezes. Considerou depois que o senhor vereador 

Victor Ferraz tem razão nas críticas que fez, mas defendeu que ainda assim é 

melhor esta ideia do que nada. Pediu depois para que fossem feitas mais coisas 

deste género e em vários âmbitos, uma vez que é uma boa forma de colocar os 
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alunos e os restantes munícipes a pensar e a participar. --------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não se deveria chamar um concurso de 

ideias e defendeu que poderia ser antes um trabalho sobre o assunto. Afirmou 

depois que é um pouco forçado que os alunos de um jardim-de-infância façam 

trabalhos sobre a implementação de medidas de segurança nas escolas. Defendeu 

seguidamente que mais valia pôr os alunos a explicar como encararam a pandemia. --   

O senhor presidente disse que já alterou a data do mês de maio para o mês de 

abril. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – SÓNIA CATARINA 

PEREIRA MONTEIRO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 270,00€ (duzentos e setenta 

euros), à Candidatura N.º 172/2020 com efeito desde o início de dezembro de 

2020; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento do respetivo mês de dezembro de 2020.” ----------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a equipa tem feito um excelente 

trabalho e quem tem acompanhado de perto o mesmo, apresentando inclusivamente 

algumas sugestões à senhora vice-presidente, que também tem feito um excelente 

trabalho nesta matéria. Reconheceu depois que o município não consegue acudir a 

toda a gente, o que é natural, mas defendeu que a equipa técnica tem feito um 

excelente trabalho na procura de soluções para as pessoas que necessitam. ---------  

Referiu seguidamente que estas pessoas desesperam, sendo por isso uma dádiva 

extraordinária quando recebem este apoio. Agradeceu depois em nome de muitos 

munícipes o trabalho desenvolvido pela equipa e pelo município, bem como o 

empenho e a forma como todo o processo tem sido gerido. Lembrou também que os 

serviços têm ainda que fiscalizar toda esta situação, uma vez que existem pessoas 

que não cumprem os critérios e omitem alguma informação, o que torna o trabalho 

da equipa ainda mais extraordinário. -------------------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   



  

 

 

 __________________________ 
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= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INTENÇÃO DE CESSAÇÃO  

- VÁRIOS BENEFICIÁRIOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se, que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Manifestar aos beneficiários mencionados no quadro anexo a intenção de cessar a 

atribuição do subsídio de arrendamento com efeito desde o final do mês nele 

mencionado; --------------------------------------------------------------------------------  

b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder aos 

beneficiários o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o assunto.” --------------------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do quadro nela referido que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

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

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – PAGAMENTO DE MENSALIDADES  

– GERCIELLEN SOARES DE GUSMÃO VIEIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um requerimento remetido pela 

beneficiária Gerciellen Soares de Gusmão Vieira, datado de dezoito de dezembro 

último, pelo qual solicita que seja descontado, do subsídio que recebe, o valor de 

cinquenta e quatro euros e dezasseis cêntimos durante os próximos seis meses de 

modo a perfazer o pagamento em atraso correspondente ao mês de junho de dois mil e 

vinte. -------------------------------------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Ação Social, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

“Por requerimento anexo na 1.ª etapa, a beneficiária do subsídio de arrendamento 

Gerciellen Soares de Gusmão Vieira, solicita que seja deduzido do valor mensal do 

subsídio de arrendamento (próximas 6 mensalidades) o valor de 325,00€ devido a não 

ter apresentado (por falta de pagamento à anterior senhoria), aquando da avaliação 

semestral no Serviço de Habitação, o comprovativo/recibo da renda em falta 

referente ao mês de junho de 2020. ---------------------------------------------------------  
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Relativamente à atual situação socioeconómica da requerente cumpre informar que se 

trata de um agregado familiar monoparental constituído por Gerciellen e uma filha 

menor de 4 anos. A requerente encontra-se desempregada e beneficia de 438,00€ de 

subsídio de desemprego. O valor mensal da renda é de 600,00€ beneficiando Gerciellen 

de 325,00€ de subsídio de arrendamento. ---------------------------------------------------  

Dada a atual dificuldade financeira do agregado familiar resultante de situação de 

desemprego, sugere-se, caso concorde que, excecionalmente, seja atendida a pretensão 

da requerente, concedendo-lhe a possibilidade de ser deduzido nas próximas 6 

mensalidades de subsídio de arrendamento, o valor de 325,00€ de subsídio 

correspondente ao mês de junho de 2020 (ou seja subtrair em cada um dos próximos 6 

meses de atribuição de subsídio o valor de 54,16€). -----------------------------------------  

Submete-se à consideração superior. --------------------------------------------------------  

Obs.: na eventualidade de haver concordância superior, o presente caso constará da 

informação e respetivo mapa referente janeiro de 2021 que será submetido para 

aprovação da digníssima Câmara Municipal.” -------------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

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

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

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

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que foi pedido um parecer ao gabinete de 

advogados que está a ajudar o município, parecer esse sobre a eventual isenção do 

pagamento do contencioso decorrente da falta de pagamento de água, o que 

considerou ser estranho porque se trata de uma empresa cara e se trata de um 

assunto da responsabilidade da câmara municipal. Lembrou ainda que muitas vezes 

os vereadores não permanentes pediram que fossem feitos pareceres jurídicos 

sobre várias matérias, mas estes pedidos não foram tidos em conta. Afirmou 

seguidamente que houve uma alteração num processo que envolve as Construções 

Lagarça e em que a câmara municipal é o réu. Referiu ainda que na documentação 

se pode constatar que está em causa uma indemnização de quatrocentos e 

dezasseis mil euros, no âmbito do protocolo com a Corcovada de dois mil e seis, 

pelo que pediu esclarecimentos sobre este processo. ------------------------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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O senhor presidente disse que que se poderá tratar do processo da estrada da 

praça de toiros para a rotunda da Balaia, mas que iria mandar ver esta situação 

com maior detalhe. ---------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou quais são as alegações da empresa. ----  

O senhor presidente disse não saber, até porque se trata de um processo 

bastante antigo. Explicou depois que pode estar em causa uma eventual 

compensação que o município teria que atribuir à empresa. Perguntou seguidamente 

o número do processo. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse tratar-se do processo trezentos e trinta e 

nove de dois mil e catorze. -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria mandar ver o que está em causa. -----------------  

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

= PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÕES = 

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

Municipais foram apresentadas duas informações, documentos que se dão por 

integralmente transcritos e dos quais fica cópia arquivada na pasta de documentos 

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

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

 

= CANDIDATURAS – PROGRAMA BANDEIRA AZUL DA EUROPA 2021  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 

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

“O Programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento 

sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa. -----------  

Este galardão tem como objetivo educar para o desenvolvimento sustentável e é 

atribuído, anualmente, às praias, portos de recreio e marinas que se candidatam e que 

cumpram um conjunto de critérios que tais como Informação, Educação Ambiental, 

Qualidade da Água Balnear, Gestão Ambiental, Segurança e Serviços, Responsabilidade 

Social e Envolvimento Comunitário. -----------------------------------------------------------  

A atribuição do galardão Bandeira Azul às praias do Município está condicionada à 

aprovação pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) das respetivas candidaturas, 

cujo prazo para submissão na plataforma eletrónica finda a 15 de janeiro 2021. ----------  

Em simultâneo é necessário formalizar a candidatura de pelo menos seis Atividades de 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Educação Ambiental, sendo que, duas das seis atividades a realizar devem 

obrigatoriamente ser respeitar o tema anual que em 2021 será “Recuperação de 

Ecossistemas”. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. O reconhecimento internacional do galardão Bandeira Azul da Europa na 

certificação da qualidade ambiental das praias no que respeita à Informação, 

Educação Ambiental, Qualidade da Água Balnear, Gestão Ambiental, Segurança e 

Serviços, Responsabilidade Social e Envolvimento Comunitário; -------------------------  

2. A elevada procura turística que as praias de Albufeira apresentam, designadamente 

durante a época balnear; ------------------------------------------------------------------   

3. Que nos últimos quatro anos a qualidade da água nestas praias atingiu a classificação 

de “qualidade excelente” atribuída pela Agência Portuguesa do Ambiente; -------------  

4. A importância e mais-valia para imagem e promoção turística do Município que 

representa esta certificação ambiental; -------------------------------------------------  

5. Que a candidatura de cada praia tem o custo de 400,00€, o que perfaz um total de 

10.000,00€, devendo a despesa ser realizada ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

5.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a candidatura das 25 

praias de Albufeira (Salgados, Galé Oeste, Galé Leste, Manuel Lourenço, Evaristo, 

Castelo, Coelha, São Rafael, Arrifes, Peneco, Pescadores, Inatel, Alemães, Aveiros, 

Oura, Oura Leste, Santa Eulália, Maria Luísa, Olhos d’Água, Barranco das Belharucas, 

Falésia-Açoteias, Falésia-Alfamar, Rocha Baixinha Poente, Rocha Baixinha e Rocha 

Baixinha Nascente) ao Galardão Bandeira Azul da Europa 2021, implicando esta uma 

despesa de 10.000,00€ (400,00€/praia).” ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de uma candidatura que 

tem todo o seu mérito e Albufeira tem vindo a ganhar algum protagonismo neste 

período, estando o município a desenvolver um excelente trabalho neste aspeto. 

Defendeu depois que na atual conjuntura se deve também passar a mensagem de 

que as praias são limpas e estão livres do vírus, por forma a que as pessoas 

venham para as praias do concelho confiantes e que desfrutem delas com todo o 

prazer. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= TARIFÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 

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

- A primeira, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em 

regime de substituição, do seguinte teor: ---------------------------------------------------   

“O Município de Albufeira submeteu no módulo de regulação económica do Portal 

ERSAR informação relativa à proposta de tarifário para 2020, manutenção do 

tarifário.---------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o artigo 21º da Lei nº 73/2013 de 3 de Setembro, as tarifas municipais 

dos serviços de abastecimento de saneamento e resíduos estão sujeitas ao parecer da 

entidade reguladora ERSAR, no que respeita à sua conformidade com as disposições 

legais e regulamentares em vigor. ------------------------------------------------------------   

Na sequência da análise dos elementos remetidos informa a ERSAR: ----------------------  

- O tarifário proposto conduz a uma cobertura dos gastos excessiva no serviço de 

abastecimento de água; -----------------------------------------------------------------------  

Abastecimento de Água -----------------------------------------------------------------------   

Relativamente à cobertura dos gastos excessiva, nos serviços de abastecimento de 

água, informa-se: ------------------------------------------------------------------------------  

- No ano de 2019 houve já uma diminuição da tarifa fixa de abastecimento de água para 

os dois primeiros escalões dos consumidores domésticos e não domésticos. 

Actualmente, para consumidores domésticos, primeiro escalão, a tarifa fixa fixa-se no 

valor de 1,10€; ---------------------------------------------------------------------------------  

- A tarifa variável para utilizadores domésticos no 1º escalão (até 5 m3) corresponde ao 

valor de 0,4024€/m3, o 2º escalão (consumos até 15 m3) corresponde a 0,5633€/m3; ----  

- A tarifa paga à empresa Águas do Algarve, S.A, para o ano de 2021, será de 

0,4728€/m3 valor superior ao pago pelos consumidores domésticos no 1º escalão e 

apenas nove cêntimos inferior ao pago no 2º escalão a que correspondem consumos até 

15 m3; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Encontra-se previsto, no decorrer do ano 2021, um investimento na remodelação da 

rede de abastecimento de água, além do reportado, em cerca de 845.274,00€ + IVA, 

este valor não foi considerado no reporte à entidade reguladora por, à data, se 

encontrar como financiamento não definido no Plano Plurianual de Investimentos. --------  

Pelo atrás exposto, considera-se não estarem reunidas condições para redução do 

tarifário de abastecimento de água. ---------------------------------------------------------  
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Mais se informa, que nos termos do nº 8 do artigo 11º do Decreto-lei nº 194/2009 de 

20 de Agosto, as decisões das entidades titulares desconformes às recomendações ou 

pareceres da ERSAR devem ser fundamentadas na respetiva deliberação.” ---------------  

- A segunda, subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes, em regime de substituição, do teor seguinte: --------------------------------------   

“No seguimento da análise realizada pela ERSAR à informação financeira submetida no 

portal referente ao tarifário do serviço de gestão de resíduos para o ano 2021, nos 

termos do artigo 21º da Lei 73/2013 de 3 de setembro e nas consequentes 

recomendações produzidas, vêm estes serviços informar: ----------------------------------  

1) Relativamente às questões sobre os custos previsionais para os serviços de resíduos 

urbanos (RU) e no seguimento da informação reportada, considera-se que os valores 

referentes aos FSE encontram-se estimados de modo superior ao previsível, pelo 

que se sugere a sua revisão (rúbrica FSE- Outros subcontratos), para o valor de 

2. 600.000€ Considera-se que nos montantes anteriormente reportados, foram 

consideradas despesas relacionadas com a limpeza urbana e possivelmente limpeza 

de praias, pelo que deverão se subtraídas. -----------------------------------------------  

2) No que respeita à revisão do regulamento que data de 2011, a sua revisão 

encontrava-se pendente da transposição da Diretiva (UE) 2018/849. Tendo a 

Diretiva sido transposta do dia 10 pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, prevemos que 

se possa efetuar a sua atualização no decorrer do ano 2021. ---------------------------  

3) Quanto às informações referentes à TGR, na fatura da água é mencionada a sua 

referência, sendo o valor estimado de 0,028€/m3 (ver fatura em anexo). Tendo em 

conta que valor da TGR irá sofrer um aumento substancial, durante o decorrer de 

2021 e logo que possível, será realizado uma reavaliação, por forma a reduzir o erro 

da previsão. --------------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se desta forma a revisão em baixa da informação financeira previsional por 

forma a se obter o tarifário adequado e a consequente aprovação por parte da Câmara 

Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu o envio do relatório. Explicou depois 

que os vereadores não permanentes notaram que a taxa para cobrir os gastos 

estava extrapolada em cerca de cento e dezassete e cento e vinte e tal nalguns 

casos. Referiu seguidamente que o mesmo não se passa nos resíduos urbanos, o 

que poderá estar a acontecer pelo facto do município estar a pagar um preço 

elevado por este serviço. Lembrou ainda que o relatório refere que se devia 

baixar, através do tarifário, ou através de ganhos de eficiência, a gestão da 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

5 de janeiro de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

água, embora os serviços digam que não há espaço para fazer essa redução de 

tarifário. Afirmou seguidamente que tudo o que contraria o parecer da ERSAR 

deve estar justificado, pelo que se deve tentar perceber que fundamentação é 

utilizada, dado que o único local em que a taxa de investimento não está a ser 

coberta é nos resíduos sólidos, pelo que as outras taxas deveriam baixar. -----------        

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existe a possibilidade de baixar o 

tarifário nos consumos, pelo que é importante perceber a vontade da câmara 

municipal no futuro poder equilibrar as coisas de uma outra forma. Lembrou depois 

que o relatório também refere algumas necessidades de investimento, o que aliás 

já foi falado na câmara municipal por variadíssimas vezes, ainda antes da senhora 

vereadora Cláudia Guedelha ter este pelouro. Defendeu também que existe um 

grande fosso entre aquilo que o município arrecada como receita de água e aquilo 

que investe, dado que existe a necessidade do município fazer grandes 

investimentos. Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes têm 

defendido ao longo dos anos a necessidade de investir nas condutas, 

nomeadamente através da retirada do amianto, do fazer chegar a rede de água a 

certas casas em que isso ainda não acontece, etc. Disse depois que também seria 

muito importante investir na rede de esgotos. Defendeu também que é necessário 

fazer um grande exercício sobre todas estas questões, o que com certeza não 

será possível fazer a dez meses das eleições, pelo que pouco será feito nesse 

sentido. Referiu ainda que muito ficará por fazer e que este investimento tem que 

ser bem equacionado, dado que serão necessários muitos milhões para requalificar 

o concelho ao nível de novas infraestruturas.  --------------------------------------------      

O senhor presidente concordou que é preciso fazer ainda muita coisa, mas lembrou 

que a cobertura do concelho em termos de água está quase concluída. Referiu 

depois que a rede de saneamento também tem sido aumentada. Lembrou depois 

que a margem para baixar a tarifa de exploração é de apenas 1%, pelo que não se 

justifica efetuar este ajustamento, até porque o município tem que fazer os 

investimentos necessários neste âmbito. Disse seguidamente que as canalizações 

em fibrocimento têm que ser retiradas o mais rapidamente possível e que a sua 

substituição por outro material costuma ser feita quando se realizam 

requalificações nas várias artérias do concelho. ------------------------------------------     

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a questão do tarifário foi 

estudada tendo em conta os últimos anos. Referiu depois que este ano é um ano 

diferente por causa da pandemia. Informou seguidamente que em dois mil e 
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dezassete o valor rondava os 134%, em dois mil e dezanove cifrava-se nos 124% 

e agora a diferença é de apenas 1%. Lembrou ainda que em dois mil e vinte foram 

isentadas as tarifas fixas, o que representou quase dois milhões de euros. 

Explicou também que baixar o valor em 1% não representaria nada para os 

munícipes, dado que se traduziria em cerca de 8 cêntimos. Afirmou seguidamente 

que a estratégia adotada tem em conta as medidas já implementadas, as medidas 

a implementar, o aumento da dívida no presente ano e também o investimento que 

será feito. Lembrou depois que os valores comprometidos em dois mil e dezanove 

foram de dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil euros, enquanto que em 

dois mil e vinte se cifraram em um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil euros, 

sendo que este ano o valor indefinido representa cerca de oitocentos mil euros, 

valor que se cruza com outros investimentos que serão feitos noutro tipo de 

infraestruturas. Explicou ainda que foi por estas razões que se resolveu manter os 

valores apresentados, até para ver o que acontece nos próximos tempos. ------------   

O senhor presidente disse que o investimento no Reservatório da Mosqueira será 

de mais de um milhão de euros, empreitada que já tem o visto do Tribunal de 

Contas. Lembrou ainda que um valor idêntico será gasto na primeira fase do 

saneamento da zona de Paderne, empreitada que também já tem o visto do 

Tribunal de Contas. Referiu seguidamente que só nestas duas empreitadas serão 

gastos cerca de dois milhões e meio de euros, a que acresce o investimento que 

será feito noutros ramais em várias zonas do concelho, nomeadamente nas 

Texugueiras. ----------------------------------------------------------------------------------     

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que é humanamente impossível fazer 

tudo o que consta no orçamento a dez meses das eleições. Referiu depois que a 

ERSAR tem vindo a perguntar ao longo de todo o mandato por que razão o 

município não fazia os investimentos que deveria fazer, sendo que não é no último 

ano que se vai justificar a receita face à despesa. Perguntou depois se a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha poderia dizer que receita e despesa o município teve 

com água desde dois mil e dezassete até ao presente ano. Reconheceu 

seguidamente que neste último ano os números poderão ter sofrido alterações 

justificadas pelo contexto de crise pandémica, o que não está em causa, mas 

defendeu que isso não justifica que este investimento não tenha sido feito no 

passado, como aliás a ERSAR sempre defendeu. Disse depois não compreender 

porque o executivo permanente diz não poder baixar o tarifário porque não pode, 

ou porque quer fazer investimentos. Referiu ainda que esta atitude não faz muito 
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sentido aos vereadores não permanentes, razão porque estes edis irão votar 

contar esta proposta, até porque este tipo de gestão já é feita desde o início do 

presente mandato. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se os senhores vereadores não permanentes 

gostariam de ouvir os técnicos do município sobre esta questão. -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o relatório da ERSAR refere que as 

decisões contrárias às propostas da ERSAR têm que estar fundamentadas, sendo 

que os vereadores não permanentes entendem que a justificação dada não é 

suficiente para justificar a não atualização dos tarifários nalguns casos.-------------  

O senhor presidente perguntou se os senhores vereadores não permanentes 

achavam interessante a senhora engenheira Ana Paula Claro, chefe da Divisão de 

Águas e Saneamento, prestar alguns esclarecimentos sobre esta matéria. -----------   

O senhor vereador Victor Ferraz respondeu negativamente e explicou que as 

explicações não trariam nada de novo ao que foi dito. ----------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que as opções políticas ou correm bem 

ou correm mal, sendo que o senhor presidente tomou a opção de aguardar até ao 

final do mandato para tomar uma decisão sobre esta matéria, o que poderá correr 

bem ou mal. Lembrou depois que não foram os vereadores não permanentes que 

tomaram essas decisões, mas sim o senhor presidente. ---------------------------------   

O senhor presidente disse que não se justifica baixar o tarifário em 1%, tendo 

em conta o investimento a ser feito nesta área, nomeadamente no Reservatório 

das Texugueiras e no saneamento da zona de Paderne. Referiu ainda que estas 

obras são mesmo reais, até porque já há contratos assinados para a realização 

das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente considerou que estes investimentos já 

deveriam ter sido feitos há mais tempo, até porque o senhor presidente teve este 

pelouro durante muitos anos. Referiu ainda que o município tem saldos positivos na 

ordem dos milhões de euros desde dois mil e quinze. Lembrou também que os 

vereadores não permanentes defenderam a realização destas obras há vários anos 

e nada foi feito. -----------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se tem que olhar para o mandato todo 

e as taxas de cobertura dos anos anteriores também contemplavam investimentos 

que não foram feitos, razão pela qual estes valores acabaram por engrossar os 

saldos de gerência, pelo que não se trata de baixar 1%, mas sim de tentar 

recuperar aquilo que já se pagou a mais pela falta de investimento. ------------------   
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Foi deliberado, por maioria, tendo em conta e nos termos das informações dos 

serviços: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1) manter o tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos, para o ano 2021; ------------------------------------------------------------------  

2) transmitir à ERSAR que: -----------------------------------------------------------------   

- não se encontram reunidas condições para alteração do tarifário de RSU, tendo 

em conta que os custos previsionais para o serviço de resíduos urbanos, 

encontram-se estimados de modo superior ao previsível; --------------------------------   

- prevê-se que se proceda a atualização do regulamento de resíduos no decorrer 

do ano 2021;----------------------------------------------------------------------------------  

- o tarifário atual já inclui os valores da TGR aplicada aos consumidores, 

constando a informação nas faturas; ------------------------------------------------------   

- não se encontram reunidas condições para alteração do tarifário de AA, tendo 

em conta: -------------------------------------------------------------------------------------   

a) no ano 2019 houve já uma diminuição da tarifa fixa de abastecimento de água 

para os dois primeiros escalões dos consumidores domésticos e não domésticos. 

Atualmente, para consumidores domésticos, primeiro escalão, a tarifa fixa fixa-se 

no valor de 1,10€; ---------------------------------------------------------------------------  

b) a tarifa variável para utilizadores domésticos no 1.º escalão (até 5 m3) 

corresponde ao valor de 0,4024€/m3, o 2.º escalão (consumos até 15 m3) 

corresponde a 0,5633€/m3; -----------------------------------------------------------------  

c) a tarifa paga à empresa Águas do Algarve, S.A, para o ano 2021, será de 

0,4728€/m3 valor superior ao pago pelos consumidores domésticos no 1.º escalão e 

apenas oito cêntimos inferior ao pago no 2.º escalão a que correspondem consumos 

até 15 m3; ------------------------------------------------------------------------------------  

d) encontra-se previsto, no decorrer do presente ano, um investimento na 

remodelação da rede de abastecimento de água que não foi considerado no reporte 

à entidade reguladora por, à data, se encontrar como financiamento não definido 

no Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------   

- A aplicação do tarifário social é assegurado pelo Município de Albufeira através 

das suas receitas próprias e não sobrecarrega de forma alguma os restantes 

consumidores. ---------------------------------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; votaram contra os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 
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e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------  

 

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 25544 de 18-05-2018; 28850II de 28-06-2019; 28850 de 

28-06-2019; 438 de 03-01-2020; 6951 de 11-02-2020; 11889 de 11-03-2020 e 30290 

de 23-07-2020 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 879/1968 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carla Cecília Oliva Condenço ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Santa Maria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um edifício de habitação e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12186 de 20-03-2019; 20512 de 13-05-2019; 21790 de 29-

05-2020 e 45440 de 23-10-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 113/2007 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sabrina Formaglini --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia, Lote n.º 2, Parcela 7, freguesia de Albufeira e Olhos 

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

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar e piscina--  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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 Requerimento (s) n.º (s): 28015 de 04-06-2018 e 18170 de 04-05-2020 ---------------  

Processo n.º: 201/1995 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Francisco Manuel Pontes de Brito de Lima -------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Instalação de uma área de serviço de Autocaravanas ------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 8722 de 26-02-2019, 23260 de 24-05-2020, 21480 de 27-

05-2020 e 39578 de 18-09-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 446/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta da Correeira, Urbanizações, Ld.ª --------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, Lote n.º 44, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 3/2000 --------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de onze de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 32447 de 04-08-2020 e 53870 de 03-12-2020 --------------  

Processo n.º: 198/1976 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Filipe Mendonça dos Reis --------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua António Aleixo, n.º 9, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de dezoito de dezembro de dois mil e 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 28284 de 26-06-2019 e 35938 de 27-08-2020 --------------  

Processo n.º: 181/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Conceição Marques Dias Coelho ---------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto dos Caliços – Lote B3A, freguesia de Albufeira e 

Olhos D’Água ----------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura tal como é requerido, 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte. --  

Requerimento (s) n.º (s): 38526 de 09-08-2018; 26065 de 29-06-2020 e 46182 de 

28/10/2020 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 18/1994 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Clarisse da Conceição Avelino Padrão ------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia das Ferreiras ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de edificação existente e legalização de piscina e muro 

de vedação -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de vinte e três de novembro de dois 

mil e vinte e a informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras 

Particulares de nove de novembro de dois mil e vinte, devendo o exterior ser 

pintado de branco. ---------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 19793 de 15-05-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 58/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Imortal Desportivo Clube -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Palmeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---------------  

Assunto: Licença – Alteração de campo de futebol para instalação de área de serviço 

de estacionamento e pernoita de autocaravanas --------------------------------------------  

Apreciação do projeto de Arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, 

tendo em conta o parecer técnico de dezassete de dezembro de dois mil e vinte. --  

Não estavam presentes o Senhor Presidente e o Senhor Vereador Ricardo 

Clemente. -------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 25297 de 24-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 215/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Eduardo Vieira de Campos e Salette de Lemos T. de Campos -----------------  

Local da Obra: Vale Navio de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água ---------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação e construção de piscina (legalização) ---------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e dois de dezembro de dois mil 
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e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 

o indeferimento do pedido. A notificação deverá conter cópia integral do referido 

parecer, o convite para o interessado se pronunciar, querendo por escrito, no 

prazo de sessenta dias contados sobre a data de receção da mesma, sobre o 

conteúdo da decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos 

artigos centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no 

balcão de atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares 

desta Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 8447 de 20-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 8/2020 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Manuel Ramos Joaquim ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro do Ouro, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e remodelação de moradia unifamiliar existente ------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de onze de dezembro de dois mil e vinte, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 25214 de 23-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 115/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Idílio Joaquim -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar, piscina, casa das 

máquinas e muro de vedação ------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e dois de dezembro de dois mil 

e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 

o indeferimento do pedido. A notificação deverá conter cópia integral do referido 

parecer, o convite para o interessado se pronunciar, querendo por escrito, no 

prazo de sessenta dias contados sobre a data de receção da mesma, sobre o 

conteúdo da decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos 

artigos centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no 
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balcão de atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares 

desta Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze 

horas. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 56128 de 19-12-2019; 28135 de 10/07/2020 e 43872 de 

16/10/2020 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 32/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tecnovia, S.A. -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta do Escarpão, freguesia de Paderne ---------------------------------  

Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis, montagem e uma instalação de 

armazenagem de GPL, constituída por 2 reservatórios (Exposição) ------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de dezembro de dois 

mil e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. A notificação deverá conter cópia integral do 

referido parecer, o convite para o interessado se pronunciar, querendo por 

escrito, no prazo de sessenta dias contados sobre a data de receção da mesma, 

sobre o conteúdo da decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos 

previstos nos artigos centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser 

consultado no balcão de atendimento da Divisão de Receção e Expediente de 

Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove 

horas e as quinze horas. --------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 18502 de 06-05-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 373/1996 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Manuel Silvestre Agapito----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Encosta – Cerro de Malpique, freguesia de Albufeira e Olhos 

d’Água -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar e piscina – 

legalização e construção ----------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de dezembro de dois 

mil e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. A notificação deverá conter cópia integral do 

referido parecer, o convite para o interessado se pronunciar, querendo por 
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escrito, no prazo de sessenta dias contados sobre a data de receção da mesma, 

sobre o conteúdo da decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos 

previstos nos artigos centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser 

consultado no balcão de atendimento da Divisão de Receção e Expediente de 

Obras Particulares desta Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove 

horas e as quinze horas. --------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 21384 de 27-05-2020 e 43162 de 12-10-2020 ---------------  

Processo n.º: Lot.º 421/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Golden Summer Ville I, S.A. ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Bem Parece, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água ------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 9262 de 26-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 382/1977 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Suzete Vieira Catuna ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua General Humberto Delgado, 95 – 1.º, freguesia da Guia ---------------  

Assunto: Informação Prévia – Alteração de utilização de parte de uma fracção, 

susceptivel de utilização independente ------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 5565 de 04-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 261/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José da Silva Aires -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração, ampliação e legalização de moradia existente e alteração 

de muro de vedação ---------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de dezembro de dois 

mil e vinte, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
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A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 40270 de 23-09-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 64/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fernando Manuel Campos Simões ----------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada de Patroves, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água --------------  

Assunto: Licença – Alteração de empreendimento turístico em espaço rural – Exposição -  

Apreciação do projeto de Arquitetura -------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de onze de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

Requerimento (s) n.º (s): 5669 de 04/02/2020 e 52865 de 25/11/2020 ------------------  

Processo n.º: 5/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cláudia Cristina Matoso dos Santos --------------------------------------------  

Local da Obra: Fontainhas, freguesia de Ferreiras -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de catorze de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 37048 de 30/07/2018; 5959 de 08-02-2019; 17423 de 

22-04-2019; 3996 de 24-01-2020; 21768 de 29-05-2020; 32705 de 05-08-2020 e 

45861 de 27-10-2020-------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 412/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Duarte Pereira --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta dos Barrancos – Lote 1.ª, freguesia da Guia ------------------------  

Assunto: Exposição – Alteração de muro e piscina (legalização) ----------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 
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requerido, tendo em conta o parecer técnico de dez de novembro de dois mil e 

vinte e a informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de 

quinze de dezembro de dois mil e vinte, devendo o exterior ser pintado de branco.    

 Requerimento (s) n.º (s): 46774 de 28-10-2019; 43536 de 13-10-2020 e 46496 de 

30-10-2020 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 85/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nephrocare Portugal, S.A. ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, Freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição e construção de edificação destinada a clinica de 

hemodiálise ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezassete de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 27222 de 18-06-2019 e 37986 de 09-09-2020 --------------  

Processo n.º: 184/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Michel Tran e Cristina Silva Rodrigues ----------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto dos Caliços – Lote B15B, freguesia de Albufeira e 

Olhos d’Água -----------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e especialidades -------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de vinte e um de dezembro de dois 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 14819 de 04-04-2019; 25797 de 07-06-2019; 30187 de 

08-07-2019 e 42190 de 02-10-2020 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 14T/2004-----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hersal - Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  

Local da Obra: Herdade dos Salgados – Lote 2, freguesia da Guia -------------------------  

Assunto: Licença – legalização de empreendimento turístico -------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e especialidades -------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de vinte e oito de dezembro de dois 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 3333 de 24-01-2018; 10260 de 06-03-2018; 16565 de 15-
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04-2019; 31687 de 17-07-2019; 47934 de 04-11-2019; 10791 de 05-03-2020; 30364 

de 22-07-2020 e 52523 de 24-11-2020 -----------------------------------------------------  

Processo n.º: 8T/2004 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Multivolume – Investimentos Imobiliários, S.A. -------------------------------  

Local da Obra: S. Rafael – Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água ------------  

Assunto: Licença – Alteração de empreendimento Turístico – Hotel de 5 * (legalização) -  

Apreciação do projeto de arquitetura e especialidades -------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de vinte e dois de dezembro de dois 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 58538 de 17-12-2018 e 54833 de 10-12-2020 ---------------  

Processo n.º: 416/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jacinto Manuel Moreno Pedro --------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Lageado – Lote 15, freguesia de Albufeira e Olhos d’Água --  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de dezoito de dezembro de dois mil e 

vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 43920 de 09-10-2019; 34708 de 18-08-2020 e 54172 de 

03-12-2020------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 76/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Antony Keizer -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vila das Amendoeiras – Travessa Horta da Pedra – Lote 37, 

freguesia de Albufeira e Olhos d’Água ------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar -----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de dezasseis de dezembro de dois mil e vinte, 

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

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------  
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Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e quinze minutos, foi a 

reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 

Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. --------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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