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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2021 

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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 = 

Não compareceu qualquer cidadão interessado em interpolar a Câmara Municipal. ---  

= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ficou de ser feito um estudo sobre as 

tarifas da água, para perceber qual seria a perda de receita se fossem eliminadas as 

tarifas e as taxas do consumo doméstico, pelo que perguntou se esse estudo já foi 

realizado, ou se já existe uma perspetiva de o realizar. Lembrou depois que o senhor 

presidente ficou de refletir sobre o pedido de uma ou duas páginas do Boletim 

Municipal, por parte dos vedadores não permanentes, pelo que perguntou se já havia 

uma decisão sobre este pedido. Perguntou seguidamente como está a situação da obra 

do Inatel, uma vez que continua impedida a passagem de viaturas, o que acaba por 

transtornar a vida das pessoas. Referiu ainda que a pandemia se agravou nos últimos 

tempos, pelo que perguntou o que é que se perspetiva neste âmbito, embora já se saiba 

que nada de bom se espera na área da saúde e na área da economia. Questionou 

também se a autarquia vai continuar com o trabalho que tem sido desenvolvido na área 

da proteção civil. Defendeu depois que se deveria fazer um debate sobre o futuro da 

economia do concelho, dado que as coisas vão necessariamente mudar neste campo. 

Afirmou seguidamente que o turismo terá sempre uma elevada taxa de atividade 

económica no concelho, mas poderão ser equacionados outros caminhos. Referiu depois 

que esta seria a altura certa para pensar e dialogar sobre estas questões, até para 

tentar elevar a qualificação do turista no futuro. Disse ainda saber que o atendimento 
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do município melhorou, mas que continuam a existir alguns constrangimentos, sobretudo 

a nível telefónico e de email, pelo que deve ser dada mais cobertura ao atendimento. 

Lembrou ainda que o relatório sobre a aquisição do terreno de Vale Pedras ainda 

continua pendente, pelo que perguntou se algo está a ser feito neste âmbito, até 

porque seria muito importante a câmara municipal ter na sua posse todas as 

justificações sobre a aquisição do imóvel. Referiu seguidamente que recebeu uma 

comunicação de uma trabalhadora sobre o espaço de trabalho dos fiscais, uma vez que 

trabalham sete elementos deste serviço numa sala pequena, situação que não deveria 

acontecer no atual contexto pandémico. -----------------------------------------------------    

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o número de casos positivos de COVID-19 

no concelho tem baixado de forma consistente, o que já deve ter feito com que 

Albufeira deixe de ser um concelho de risco extremo. Considerou depois que isso seria 

muito importante e constituiria uma boa notícia, uma vez que passaria uma boa imagem 

para o exterior. Afirmou seguidamente que tomou conhecimento que as educadoras que 

estão no quadro do município continuam a ser pagas por um índice que não está 

contemplado na orgânica da câmara municipal, um problema sério que tem que ser 

resolvido, uma vez que os recibos de vencimento referem esse índice, ou seja, ainda são 

pagas pelo índice do ministério e que equivale ao terceiro escalão dos índices do 

Ministério da Educação. Referiu ainda que estas trabalhadoras não têm progredido na 

carreira, pelo que seria importante arranjar uma solução definitiva para este problema. 

Disse também que a solução poderá passar pela equiparação destas trabalhadoras a 

técnicas superiores. Referiu ainda que no mapa de pessoal aparecem mais casos destes, 

mas que já foram resolvidos. Considerou depois que tem que ser encontrada uma 

solução urgente para esta questão, até porque quanto mais esta situação se arrasta, 

pior é. Afirmou seguidamente que seria importante integrar estas trabalhadoras na 

carreira, podendo depois as mesmas progredirem na carreira. Lembrou depois que esta 

situação já se arrasta desde dois mil e nove e que entretanto já se resolveram 

questões semelhantes, como foi o caso dos técnicos de informática. Disse depois que 

foi divulgado que estarão a ser distribuídos alimentos fora do prazo às pessoas com 

necessidades, pelo que perguntou se o executivo permanente tem alguma informação 

sobre este assunto. Considerou também que seria complicado se esta informação fosse 

verdadeira, uma vez que não se justifica a entrega de alimentos fora do prazo a 

pessoas necessitadas.  ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que pediu uma informação sobre a perda de 

receita que é estimada o município ter, bem como sobre o custo COVID-19, ou seja, 
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toda a despesa que a autarquia tem tido na compra de EPI’s, bem como com o custo 

estimado no futuro. Considerou depois que será importante verificar o impacto 

financeiro que estes valores vão ter na autarquia. Terminou dizendo que estes valores 

devem ser sempre considerados no orçamento, o que não acontece atualmente.  ----------  

O senhor presidente disse que o Boletim Municipal deve espelhar a atividade do 

município e não a atividade de quaisquer grupos. Referiu depois que os senhores 

vereadores não permanentes podem sempre aparecer em fotografias de eventos 

municipais. Considerou seguidamente que seria importante comparar boletins municipais 

de vários concelhos. Afirmou seguidamente que a obra do Inatel é extremamente 

complexa, estando agora a intervir na mesma três entidades distintas: Altice, EDP e 

Águas do Algarve, por causa das condutas e dos cabos que atravessam aquela zona. 

Informou depois que já está a ser feita a cofragem do passadiço de água em cimento, 

algo que tem que ser feito mesmo no local e que obriga a que seja respeitado um 

período de secagem. Afirmou seguidamente que dentro de poucos dias já vai ser 

possível circular por uma faixa e que o fecho total irá demorar mais tempo. Disse 

depois que tudo está a ser feito para que demore o mais curto espaço de tempo 

possível. Reiterou ainda que se trata de uma obra extremamente difícil e lembrou que 

toda a parte que passou junto ao Inatel também foi complicada, uma vez que a obra se 

desenrolou a uma grande profundidade, o que poderia colocar em risco as próprias 

fundações do edifício. Afirmou seguidamente que, no âmbito da pandemia, o município 

continua a fazer ações de sensibilização junto dos locais onde normalmente se aglomera 

mais gente. Disse depois que a carrinha com meios audiovisuais vai voltar a circular pelo 

concelho para chamar a atenção das pessoas para a necessidade de continuarem a 

cumprir as recomendações da DGS. Referiu ainda que também está a ser estudada a 

criação de um terceiro fundo de apoio e que se vai manter o conjunto de apoios já 

definido para os táxis e para a restauração. Afirmou seguidamente que se vai iniciar um 

programa em parceria com a ACRAL que visa a realização de um sorteio para quem faz 

compras no comércio, uma medida interessante e agradável para quem compra e para 

quem vende. Disse depois que Albufeira saiu do nível extremo, estando neste momento 

com o índice de novecentos e trinta e dois, mas considerou que isso não quer dizer 

muito, uma vez que num curto espaço de tempo os números podem disparar, como 

aconteceu recentemente em Castro Marim, um concelho pouco populoso, mas que neste 

momento está num extremo. Lembrou ainda que a situação dos lares está mais calma em 

Albufeira, mas nada garante que de um dia para o outro não volte a ocorrer um surto. 

Fez seguidamente votos para que um surto não volte a ocorrer no concelho, mas 
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considerou que infelizmente é uma questão que também envolve alguma sorte e azar, 

embora reconheça que o comportamento das pessoas é também muito importante. 

Afirmou seguidamente que o serviço de atendimento está a melhorar, mas que agora 

não é uma fase boa para se melhorar ainda mais, dada a crise pandémica que se vive. 

Lembrou ainda que têm morrido muitas pessoas conhecidas com a COVID-19, como foi o 

caso recente de um arquiteto do Município de Lagoa e do senhor doutor José Perdigão 

das Águas do Algarve. Disse depois que o número de mortes no Concelho de Albufeira é 

agora mais elevado. Informou ainda que está a ser ultimada a revisão do que se passou 

com a aquisição do terreno de Vale Pedras, pelo que na próxima reunião da câmara 

municipal tudo poderá ficar esclarecido. Defendeu seguidamente que os municípios não 

deveriam ter nos seus quadros trabalhadores a quem se aplique o estatuto da carreira 

docente. Lembrou depois que tem sido extremamente difícil resolver estas situações, 

mas que agora parece estar claro que estes trabalhadores têm que passar a ser 

técnicos superiores de educação de infância.  -----------------------------------------------          

A senhora vice-presidente disse que a sala dos fiscais poderia ter melhores condições, 

mas os horários de permanência das equipas tem sido desfasados, evitando assim que 

estes trabalhadores se cruzem, até porque o trabalho dos fiscais é feito 

essencialmente no exterior e não no gabinete. Referiu depois que os horários são 

desfasados quando estes trabalhadores têm que laborar no gabinete. Disse 

seguidamente que foi confrontada com a situação das educadoras aquando do seu 

primeiro mandato, em dois mil e nove – dois mil e treze, o que também coincidiu com o 

SIADAP, tendo na altura sido questionado como se podiam avaliar pessoas que estavam 

na carreira docente, uma vez que o município não tinha ninguém que as pudesse avaliar. 

Explicou ainda que não sabe o que foi feito no mandato seguinte, mas no presente 

mandato foi entendido que esta situação não se podia continuar a arrastar. Referiu 

depois que não foi muito fácil resolver esta questão, até porque a carreira docente tem 

algumas mais-valias que a carreira de técnico superior não tem, nomeadamente pelos 

anos que são necessários para subir na mesma. Afirmou seguidamente que também 

existiam análises diferentes entre a Divisão Jurídica e de Contencioso e a Divisão de 

Recursos Humanos, o que obrigou a que fossem pedidos pareceres externos. Referiu 

depois que no ano passado a CCDR remeteu um parecer que vem defender que os 

educadores de infância dos municípios deveriam estar colocados na carreira de técnico 

superior, o que motivou uma reunião com as educadoras de infância do município, 

estando agora o processo bem encaminhado para que estas trabalhadoras sejam 

consolidadas na carreira de técnico superior. Considerou ainda que este percurso não 
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tem sido fácil, mas que deverá estar resolvido em breve, até porque as próprias 

trabalhadoras percebem que a atual situação não lhes é benéfica. Afirmou 

seguidamente que a pessoa que se queixou de receber produtos fora do prazo está a 

ser apoiada através de um programa que a Santa Casa da Misericórdia tem em parceria 

com a Segurança Social, designado por POAPMC, embora os cabazes sejam idênticos 

aos que são disponibilizados pelo Município de Albufeira. Referiu depois que será difícil 

os produtos passarem do prazo, uma vez existe um grande número de agregados 

familiares que são apoiados neste momento. Informou ainda que o munícipe ter-se-á 

queixado que recebeu um bolo-rei que já teria sido fabricado há mais de quarenta dias, 

artigo que provavelmente terá sido doado por uma fábrica ou por uma pastelaria. --------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que alguns munícipes também se terão queixado 

do prazo das conservas disponibilizadas.  ----------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que também já foram pedidos esclarecimentos à Santa 

Casa da Misericórdia sobre as conservas, embora não seja fácil obter estes 

esclarecimentos, dado que não se trata de um munícipe apoiado pelo município. -----------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que é a saúde pública que está em causa e que 

as instituições não podem distribuir alimentos fora do prazo.  -----------------------------  

A senhora vice-presidente disse que a técnica da Santa Casa da Misericórdia informou 

que quase todos os meses este munícipe reclama de alguma coisa, sendo que uma das 

últimas reclamações foi sobre o facto de ser um taxista a entregar o cabaz, pelo que 

seria uma vergonha o município estar a gastar esse dinheiro. Afirmou seguidamente que 

foi explicado ao senhor que tinha sido celebrado um protocolo entre o município e os 

taxitas no âmbito da crise pandémica, mas o munícipe apenas ficou parcialmente 

convencido. Concluiu dizendo que nos próximos dias espera ter uma explicação sobre os 

eventuais artigos fora do prazo.  -------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra perguntou como estava prevista a vacinação no 

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

O senhor presidente disse que os primeiros munícipes a serem vacinados foram os 

utentes e os trabalhadores do lar da terceira idade na Quinta da Palmeira, o que só não 

aconteceu também na Unidade de Cuidados Continuados adstrita ao Centro de Saúde 

porque entretanto foi reportada uma infeção neste estabelecimento. Referiu depois 

que também já foram vacinadas as pessoas da Unidade de Vida Apoiada Casa da Paz, 

bem como as pessoas do lar da terceira idade do Centro paroquial, ambos em Paderne. 

Afirmou seguidamente que as pessoas dos outros lares serão vacinadas quando já não 

existirem infetados nestas valências.  -------------------------------------------------------  



2 de fevereiro de 2021  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou que grupo se seguiria no processo de 

vacinação. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que ainda não existe uma resposta definitiva para esta 

questão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os autarcas estão incluídos no próximo 

grupo.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que ainda não se sabe ao certo se será bem assim. ------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os serviços já trataram da árvore junto ao 

restaurante Panela Velha, mas ainda falta tratar das restantes árvores daquela rua. ----   

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que já está agendada a limpeza dessas 

árvores.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se estava a ser feita a contagem real dos 

contadores da água. ---------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu afirmativamente, mas informou que 

em breve ia sair um comunicado para as pessoas fazerem esta leitura e depois ligarem 

ou enviarem um email com a mesma. ----------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se alguém iria atender o telefone.  ----------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que era por essa razão que as pessoas 

estavam a ser encorajadas a utilizar o email, bem como para atualizarem os seus dados, 

para que assim possam ser contactadas por mensagem. Afirmou depois que existem 

muitas pessoas que não têm os seus contactos de telemóvel atualizados.  -----------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que também seria importante que alguém 

atendesse o telefone às pessoas que ligam.  -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não seria mais fácil as pessoas 

registarem a sua contagem de água através de um formulário. -----------------------------  

O senhor presidente disse que o site está a ser revisto, podendo esta sugestão ser 

implementada. Afirmou seguidamente que existe uma diferença entre os bens que 

indicam que devem ser consumidos até uma determinada data e os bens que referem 

que devem ser consumidos preferencialmente antes de uma determinada data.  ----------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que uma coisa é um bem passar um ou dois dias 

do prazo e outra é passar um mês ou dois do prazo. Perguntou depois se a necessidade 

de remoção e colocação dos cabos já estava prevista inicialmente na empreitada do 

Inatel. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que foram encontradas muito 

mais coisas do que aquelas que se previam inicialmente. Referiu depois que estas 
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situações devem estar cadastradas, até porque é o município que licencia todas as 

infraestruturas subterrâneas, razão pela qual os serviços devem ter um cadastro 

sempre atualizado das mesmas. Afirmou ainda que nesta obra e numa determinada 

altura se correu até o risco de tocar num cabo de eletricidade, com todos os perigos 

que esta situação poderia ter implicado. Disse seguidamente que a Altice e as 

restantes entidades envolvidas demoraram algum tempo a intervir, o que também ajuda 

a explicar o atraso que se verifica. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 

defenderam desde o início do mandato que fosse feito um cadastro de todas as 

infraestruturas enterradas do concelho, precisamente para evitar situações como 

estas. Referiu ainda que o facto de não existir um cadastro daquela zona poderá agora 

implicar que esta obra fique mais cara. ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a empreitada não ficará mais cara por esta razão. --------  

O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu que no futuro fosse exigido às empresas um 

estudo das infraestruturas enterradas, uma vez que estes contratempos têm sempre 

um custo. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o caderno de encargos poderia já contemplar a 

realização deste estudo. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não é fácil gerir estas situações no 

atual contexto, o que se aplica ao governo e também às autarquias. Afirmou depois que 

haveria muito a apontar à gestão autárquica, mas também é verdade que tem que haver 

alguma compreensão para ver que é difícil gerir no atual contexto. Referiu 

seguidamente que se nota o esforço que o governo e que as autarquias estão a fazer 

para tentar dar uma resposta cabal a esta pandemia, o que não é fácil. Lembrou ainda 

que os vereadores não permanentes não estão na câmara municipal para apontar os 

erros, mas sim para tentar melhorar as situações. Concluiu dizendo que o governo e as 

autarquias têm dificuldades em gerir tudo isto porque a pandemia é uma situação nova. 

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 = 

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

dezassete de novembro de dois mil e vinte, a qual havia sido aprovada em minuta, após 

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

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

A – GENERALIDADES  
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= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia um de fevereiro de dois mil e vinte e um, eram das quantias de: ----  

Operações Orçamentais – cinquenta e nove milhões, seiscentos e oitenta mil, oitocentos 

e cinquenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos. ---------------------------------------  

Operações não Orçamentais – um milhão, novecentos e oito mil, seiscentos e noventa e 

um euros e vinte e quatro cêntimos. ----------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 4-A/2021, de quinze de janeiro, que 

alarga o Programa APOIAR, estabelece um programa de apoio ao setor cultural e 

medidas de apoio ao setor social e solidário; ------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 15-B/2021, de quinze de janeiro, que altera o Regulamento do 

Programa APOIAR; ----------------------------------------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de quinze de janeiro, que estabelece mecanismos 

de apoio no âmbito do estado de emergência; -----------------------------------------------  

 Do Decreto n.º 3-B/2021, de dezanove de janeiro, que altera a regulamentação 

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

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2021, de dezanove de janeiro, que 

aprova o modelo do projeto-piloto relativo à avaliação prévia de impacto legislativo na 

ação climática; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Do Decreto n.º 3-C/2021, de vinte e dois de janeiro, que altera a 

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

 Do Decreto-Lei n.º 8-A/2021, de vinte e dois de janeiro, que altera o regime 

contraordenacional no âmbito da situação de calamidade, contingência e alerta e 

procede à qualificação contraordenacional dos deveres impostos pelo estado de 

emergência; ------------------------------------------------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de vinte e dois de janeiro, que estabelece um 

conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não 

letivas presenciais; ----------------------------------------------------------------------------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 4/2021, de vinte e cinco de 

janeiro, que recomenda ao Governo a prevenção de riscos de corrupção durante a 

pandemia; --------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 5/2021, de vinte e cinco de 
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janeiro, que recomenda ao Governo que crie uma tarifa social de acesso a serviços de 

Internet;  --------------------------------------------------------------------------------------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 6/2021, de vinte e cinco de 

janeiro, que recomenda ao Governo que realize uma campanha pública de divulgação do 

Estatuto do Cuidador Informal; --------------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 19-A/2021, de vinte e cinco de janeiro, que regulamenta os 

procedimentos de atribuição do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, 

criado com o objetivo de assegurar a continuidade dos rendimentos das pessoas em 

situação de particular desproteção económica causada pela pandemia da doença 

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

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 8/2021, de vinte e seis de 

janeiro, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de valorização das associações 

que promovam o equilíbrio de género nos seus órgãos sociais; ------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 11/2021, de vinte e oito de 

janeiro, que recomenda ao Governo a adoção de medidas transversais de combate ao 

racismo; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 12/2021, de vinte e oito de 

janeiro, que recomenda ao Governo que apresente à Assembleia da República uma 

relação do património público habitacional; --------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 22/2021, de vinte e oito de janeiro, que procede à primeira 

alteração da Portaria n.º 285/2020, de 11 de dezembro, que cria a Medida de Apoio 

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

 Do Decreto do Presidente da República n.º 9-A/2021, de vinte e oito de 

janeiro, 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 14-A/2021, de vinte e oito de 

janeiro, que concede autorização da renovação do estado de emergência;-----------------  

 Da Portaria n.º 25-A/2021, de vinte e nove de janeiro, que estabelece os 

serviços relevantes para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos 

filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais. ------------------------  

= 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 
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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 – CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO E RESÍDUOS CONTENDO AMIANTO – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foram apresentados documentos relacionados com o 

concurso público para prestação de serviços de recolha e encaminhamento de resíduos 

de construção e demolição e resíduos contendo amianto, solicitados 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. ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em quinze de janeiro último, através do 

qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 

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

disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Basket Club, para deslocação a 

Lisboa, com saída no dia quinze de janeiro último e regresso no dia dezasseis de janeiro 

também último, para participação em atividades desportivas no âmbito do calendário 

desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para a 

realização do transporte, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

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

barra dois mil e catorze, de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do 

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

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

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

= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e um de janeiro último, através do 

qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 
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Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a 

disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Basket Club, para deslocação a 

Esgueira - Aveiro, com saída no dia vinte e dois de janeiro último e regresso no dia 

vinte e quatro de janeiro também último, para participação em atividades desportivas 

no âmbito do calendário desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar 

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

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor presidente, em vinte e sete de janeiro último, através do qual, invocando o 

previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, propõe que a 

Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes 

entidades, para participação em diversas atividades recreativas e desportivas, nos 

seguintes dias do mês de fevereiro corrente: -----------------------------------------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocações a Guimarães e Espinho, com saída no 

dia seis e regresso no dia sete, e a S. Mamede com saída no dia vinte e regresso no dia 

vinte e um; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Imortal Basket Clube, para deslocações a Sines com saída no dia cinco e regresso no 

dia sete; ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, 

autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam a atletas e 

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

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

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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 – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vice-presidente, no impedimento 

do senhor presidente, em vinte e sete de janeiro 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 Imortal Desportivo 

Clube para deslocações Almancil, Silves, Odiáxere e Faro nos dias seis, sete, catorze e 

vinte de fevereiro, respetivamente, para participação em atividades desportivas no 

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

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor 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. -------------------------------------------------------------------------------------   
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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 – CASA DE REPOUSO SENHORA DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em vinte e oito de janeiro último, através do qual determinou a prestação de 

apoio à Casa de Repouso Senhora da Guia, para a prevenção da propagação de contágio 

do COVID-19, mediante a cedência de 100 Máscaras FFP2/KN95 e 20 Cobre botas, e, 

conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei 

setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho 

para ratificação pela câmara. -----------------------------------------------------------------   

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

Antes da discussão 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 = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pela senhora vice-

presidente da câmara, no impedimento do senhor presidente, em dezoito de janeiro 

último, através do qual, determinou a prestação de apoio à Santa Casa da Misericórdia 

de Albufeira, para a prevenção da propagação de contágio do COVID-19, mediante a 

cedência de 150 fatos de proteção, 100 Cobre botas, 50 Manguitos, 50 cobre sapatos, 

20 viseiras e 200 máscaras FFP2, e, conforme o disposto no número três do artigo 

trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 

setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ------------------------   

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

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

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

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

= APOIOS – ADSA – ASSOCIAÇÃO DOS DADODRES DE SANGUE E MEDULA 

ÓSSEA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto, em quinze de janeiro último, foi 

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

“Vem a ADSA – Associação dos Dadores de Sangue e Medula Óssea de Albufeira, 

através do ofício anexo à presente, solicitar a esta Câmara Municipal, solicitar apoio 

para a realização de Recolhas de Sangue no Baú dos Mimos – Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira, durante o ano de 2021. ------------------------------------------  

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

1. Que a ADSA – Associação dos Dadores de Sangue e Medula Óssea de Albufeira é 

uma Associação sem fins lucrativos; ------------------------------------------------------  

2. Que a ADSA tem por objetivos principais promover a dádiva desinteressada do 

sangue; sensibilizar a população da necessidade da dádiva do sangue tendo em conta 

a escassez desse bem precioso; organizar e gerir as dádivas de sangue dos 

associados; angariar novos dadores de sangue e de medula óssea; dignificar o gesto 

altruísta do Dador de Sangue; organizar palestras; colóquios e seminários que 

proporcionem o esclarecimento de assuntos relacionados com a dádiva de sangue e 

de medula óssea; ---------------------------------------------------------------------------  

3. Que a ADSA subsiste angariando apoios financeiros junto de empresas privadas do 

concelho de Albufeira e com as quotas dos associados, tornando-se muito difícil 

suportar todas as despesas inerentes à divulgação e concretização das atividades 

delineadas; ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Que a ADSA irá levar a efeito Recolhas de Sangue no Baú dos Mimos – Santa Casa 

da Misericórdia de Albufeira, em todos os segundos sábados de cada mês durante o 

corrente ano; -------------------------------------------------------------------------------  

5. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder 5 posições para colocação de faixa 

nas estruturas de Albufeira, Ferreiras, Guia, Paderne e Olhos de Água, uma semana 

antes da recolha e conforme disponibilidade, nos termos da informação do Gabinete 

de Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais; --------------------------  

6. Que o Despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Carlos Martins Rolo, datado 

de 30.12.2020, isenta o pagamento das Taxas de Publicidade de 1 de janeiro a 31 de 

março de 2021, do qual se anexa cópia; ---------------------------------------------------   

7. Que existe a possibilidade desta edilidade isentar do pagamento das taxas de 

publicidade, nos termos do parecer da Divisão Jurídica e Contencioso; ----------------  

8. O disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo n.º 4 do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de 

janeiro, consideram-se deslocações autorizadas aquelas que visam atender a motivos 

de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e 
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transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de 

sangue; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a ADSA – Associação dos Dadores 

de Sangue e Medula Óssea de Albufeira na realização de Recolhas de Sangue no Baú 

dos Mimos – Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, durante o ano de 2021, nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------  

 Cedência de 5 posições para colocação de faixa nas estruturas de Albufeira, 

Ferreiras, Guia, Paderne e Olhos de Água, uma semana antes da recolha e conforme 

a disponibilidade; --------------------------------------------------------------------------  

 E isenção total do pagamento das taxas de publicidade, nos termos do despacho do 

Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Carlos Martins Rolo, datado de 30.12.2020, e 

nos termos do disposto do n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Albufeira.” -----------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – FREGUESIA DE PADERNE E O PADERNENSE CLUBE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e um de janeiro último, foi 

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

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

São atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com as freguesias. ----------------------------------  

Nomeadamente, os Municípios tem atribuições no domínio do desporto e tempos livres, 

promoção e desenvolvimento (art.º 23.º da lei 75/2013 de 12/09). ------------------------  

A freguesia de Paderne, é a única no concelho que não possui um campo de futebol 

sintético para serviço dos seus atletas. ------------------------------------------------------  

O Padernense Clube está privado de receber mais atletas porque o campo de futebol 

relvado que tem ao seu serviço, não suporta mais horas de treino e jogos. ----------------  

É política deste executivo apoiar o desporto, nomeadamente, através da criação de 

condições e construção de infraestruturas desportivas, que possibilitem as camadas 
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mais jovens de praticar desporto. ------------------------------------------------------------  

Nessa sequência, o Município de Albufeira propõe fazer obras de conservação e 

melhoramento no Campo de Futebol dos Montes Elois, propriedade da Junta de 

Freguesia de Paderne, mas que está entregue por protocolo ao Padernense Clube para 

lá exercer as suas atividades desportivas. ---------------------------------------------------  

No entanto, o campo de futebol de terra batida e os balneários estão de tal forma 

degradados que é impossível usar o espaço para o fim a que se destina. -------------------  

Pelo que é necessário fazer obras de conservação e melhoramento, adaptando-o às 

novas exigências. ------------------------------------------------------------------------------  

As obras acordadas consistem na transformação do campo de futebol de terra batida 

para um campo de futebol com relva sintética, incluindo a drenagem, rega e iluminação, 

melhoramento dos balneários existente, criação de casas de banho para o público e 

vedação da obra conforme proposta anexa. --------------------------------------------------  

A obra esta orçamentada no valor de €430.000,00 (quatrocentos e trinta mil euros) + 

IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo que se propõe: ----------------------------------------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara aprove os termos do protocolo a celebrar entre o 

MUNICIPIO DE ALBUFEIRA, JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE e PADERNENSE 

CLUBE para realização de obras de melhoramento e conservação do campo de futebol 

dos Montes Elois no Parque Desportivo José Martins, em Monte Elois, freguesia de 

Paderne, deste concelho, nos termos do protocolo que se anexa.” --------------------------  

A proposta encontrava-se instruída com uma informação, com origem na Divisão 

Financeira, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  

“A despesa em questão encontra-se prevista na 1.ª revisão - alteração modificativa ao 

Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-2025 e às GOP 2021-2025, que se 

encontram a aguardar aprovação por parte da digníssima Assembleia Municipal. ----------   

Pelo que o cabimento apenas poderá ser efetuado após a aprovação dos docs. acima 

indicados.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 

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, aprovar a proposta. -----------------------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 1.ª revisão - alteração 

modificativa ao Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-2025 e às GOP 

2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------------   
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= FUNDO DE APOIO EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO – OBRIGAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO E DE MANTER  

A ATIVIDADE ABERTA – PROPOSTA = 

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

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

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

A propagação a nível mundial do Covid-19 provocou uma pandemia que afetou grande 

parte da população mundial, originando uma crise sanitária e económica nunca vista. -----  

As medidas de contenção aplicadas provocaram, inevitavelmente, a paragem da 

economia, gerando graves consequências para os empresários que, de um momento para 

o outro, viram-se obrigados a fechar as suas atividades e privados de conseguir 

satisfazer as suas obrigações. ---------------------------------------------------------------  

Com vista ao apoio do tecido económico local, a digníssima Câmara Municipal deliberou 

aprovar a proposta do Senhor Presidente de 09/06/2020, determinando criação de um 

Fundo de Apoio Empresarial e Associativo, com uma dotação de 1.000.000€, na sua 

reunião de 16/06/2020. ----------------------------------------------------------------------  

A I fase do Fundo de Apoio Empresarial e Associativo criado para ajudar os 

empresários do concelho de Albufeira a vencer a crise económica provocada pela 

pandemia Covid-19 apesar de ter abrangido um elevado número de empresários, não 

esgotou a verba disponível. Assim, e face ao montante remanescente, foi entendido 

alargar o leque de beneficiários do Fundo. ---------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente de 

13/08/2020, determinando a aprovação da II Fase do Fundo de Apoio Empresarial e 

Associativo, na sua reunião de 18/08/2020. -------------------------------------------------   

Em ambas as fases do Fundo, a atribuição do apoio estava condicionada à 

obrigatoriedade dos empresários manterem a atividade aberta, bem como manterem os 

postos de trabalho existentes à data da formalização da candidatura até 31 de 

dezembro de 2020, à exceção daqueles que exerciam atividades sazonais, os quais 

deveriam manter a atividade aberta até 31 de outubro de 2020. --------------------------  

Ao contrário do expectável inicialmente, com a implementação do Plano de 

Desconfinamento, não foi possível ao tecido económico do concelho a recuperar das 

graves consequências provocadas pela pandemia e pelo confinamento existente. ----------  

Para além disso, a constante prorrogação de declaração de situação de calamidade, 

contingência e alerta, com vista à prevenção, contenção e mitigação da infeção, bem 

como a regular fixação de limites e condicionamentos à circulação e aglomeração de 
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pessoas, provocaram enormes impactos na atividade económica, em particular nas 

empresas de menor dimensão e nos setores mais dependentes do mercado interno e do 

turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

 A suspensão da obrigatoriedade dos beneficiários fazerem prova da manutenção dos 

postos de trabalho bem como da respetiva atividade aberta até ao dia 31 de 

dezembro de 2020, ou, no caso de atividades sazonais, até ao dia 31 de outubro de 

2020; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 A notificação de todos os beneficiários no âmbito do Fundo de Apoio Empresarial e 

Associativo (I e II fases), da não necessidade (excecionalmente), do envio dos 

documentos exigidos como prova da manutenção dos postos de trabalho, bem como 

da atividade aberta até ao dia 31 de dezembro de 2020, ou, no caso de atividades 

sazonais, até ao dia 31 de outubro de 2020.” ---------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que as duas alterações feitas permitem 

um apoio mais alargado, razão pela qual os vereadores não permanentes concordam 

com as mesmas. ------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou quando é que as alterações entrariam 

em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se pretende apenas simplificar o processo de quem 

necessita de recorrer ao fundo. ------------------------------------------------------------  

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

= OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLURIANUAIS – MAPA ESTRATÉGICO DO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

“Considerando que a fixação dos objetivos de cada unidade orgânica, deverá ter em 

conta os objetivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo, de 

acordo com o art.º 5.º, alínea a) do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 

dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a missão e a visão do Município de Albufeira, estabelecidas pelo 

Despacho n.º 12037/2018, de 13 de dezembro de 2018. ------------------------------------   

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

A aprovação do Mapa Estratégico, em anexo, devendo, do mesmo, ser dado 

conhecimento a toda a organização.” ---------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do referido Mapa Estratégico, documento que se 

dá por integralmente reproduzido e do qual fica cópia arquivada na pasta de 
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documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este documento todos os anos é 

apreciado pela câmara municipal. Perguntou depois se se trata de uma obrigação 

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

O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que o SIADAP é 

baseado neste documento. ------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que todos os anos se delibera sobre 

este documento, mas não se vê grande evolução da organização, pelo que julga que 

muitos dos objetivos apresentados não são cumpridos. Reconheceu depois que o 

objetivo de promover a dinamização da economia local foi cumprido, o que se 

entende bem nesta fase de crise pandémica. Considerou seguidamente que não foi 

cumprido o objetivo de garantir a adequada execução orçamental, dado o enorme 

desvio existente nesta matéria. Lembrou ainda que estes objetivos são iguais em 

todos os anos. Defendeu também que o município tem sido pouco ambicioso no que 

toca a maximizar o aproveitamento dos fundos europeus, dado que a câmara 

municipal poderia fazer um trabalho muito melhor neste sentido, embora reconheça 

que tem sido feito um esforço neste âmbito. Afirmou seguidamente que o esforço 

não tem sido totalmente formalizado no âmbito das boas práticas ambientais. -------  

O senhor presidente disse que no documento são apenas fixadas as grandes 

metas, não sendo este o momento de fazer a avaliação do cumprimento das 

mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente concordou, mas lembrou que as metas são 

iguais todos os anos, pelo que seria importante que as mesmas não ficassem 

apenas no papel. ------------------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente disse que nos documentos são traçadas metas estratégicas. 

Explicou depois que cada meta vai implicar a definição de objetivos para os 

departamentos, para as divisões, etc. -----------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este documento tem que ser aprovado 

no início de cada biénio de aplicação do SIADAP. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente reiterou que é necessário passar à prática e 

implementar medidas concretas. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que é importante traçar estas metas 

generalistas, mas depois é necessário zelar pelo cumprimento dos objetivos nos 

vários patamares da organização. ----------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= DIREITO DE PREFERÊNCIA – RNPC CASA PRONTA 

 – ANÚNCIO N.º 14452/2021 – REQUERIMENTO = 

Por Casa Pronta foi apresentado o anúncio número 14452/2021 pelo qual solicita que o 

Município de Albufeira declare se pretende exercer o direito de preferência sobre o 

prédio urbano sito na Rua Joaquim Pedro Samora, número dez, na freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo número 1702, descrito na respetiva Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o número 10593. ---------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------   

“O presente anúncio reporta-se ao mesmo prédio do pedido formulado pelo mesmo 

requerente em 2019 e que foi presente a reunião de Câmara Municipal datada de 

17.09.2019 e difere do mesmo apenas no que diz respeito ao valor que passou de 

450.000€ para 360.000€. --------------------------------------------------------------------  

O pedido anterior correu na distribuição SGDCMA/2019/60287. -------------------------  

O que agora tenho a informar será o mesmo pelo que reproduzo o antes informado com 

os devidos ajustamentos: ---------------------------------------------------------------------  

Prédio urbano sito na Rua Joaquim Pedro Samora nº 10, descrito na CRPA sob o nº 

10593/19980119 e inscrito na matriz predial urbana com o nº 1702 da freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água. -------------------------------------------------------------------   

O presente anúncio foi disponibilizado na plataforma da “Casa Pronta” no dia 16 de 

Janeiro, já tendo decorrido 4 dias (3 dias uteis). -------------------------------------------  

O prazo que o município dispõe para manifestar o seu interesse em exercer o direito 

de preferência é de 10 dias. ------------------------------------------------------------------  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

As câmaras Municipais têm ainda preferência se, por indicação inexata do preço, ou 

simulação deste, o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis tiver 

sido liquidado por valor inferior ao devido. Neste enquadramento, as câmaras 

municipais poderão preferir na venda, desde que assim o requeiram perante os 

tribunais comuns e provem que o valor por que o IMT deveria ter sido liquidado excede 

em 30% ou em (euro) 5000, pelo menos, o valor sobre que incidiu. -------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de proteção de imóvel 
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classificado. Mais se verifica que não se trata de prédio edificado em terrenos 

municipais ou que por este tenham sido alienados em direito de superfície. ---------------  

O imóvel em causa localiza-se na zona antiga da cidade de Albufeira em área integrada 

em ARU, gozando o município, em face do estabelecido na Lei nº 32/2012 e enquanto 

entidade gestora da área de reabilitação urbana, de preferência nas transmissões a 

título oneroso, entre particulares, de terrenos, edifícios ou frações. ---------------------  

O direito de preferência previsto apenas pode ser exercido caso a Câmara Municipal, 

enquanto entidade gestora, entenda que o imóvel deve ser objeto de intervenção no 

âmbito da operação de reabilitação urbana, devendo descriminar na declaração de 

preferência, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual a Câmara 

Municipal pretende executá-la. ---------------------------------------------------------------  

O valor de venda do prédio é de 360.000€, valor este superior ao valor patrimonial 

tributário atual do imóvel (51.074,80€). -----------------------------------------------------  

Perante o supra descrito, remete-se o assunto à consideração superior.” -----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. -------------------------------------------------------------  

 

= CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE - AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E ACESSO 

À INTERNET – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de janeiro último, foi 

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

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

1. Em contexto de pandemia da COVID-19, o Município de Albufeira, enquanto 

Entidade Pública da Administração Local, tem contribuído para o esforço pedido a 

todas entidades e instituições, no âmbito da proteção das pessoas, face à 

necessidade de se adotarem todas as medidas possíveis para conter a expansão da 

doença, sendo as medidas de prevenção e controlo fundamentais para a mitigação da 

transmissão comunitária de SARS-COV-2; -----------------------------------------------  

2. A aquisição de computadores portáteis e routers com acesso à internet, por parte 

do Município de Albufeira, foi realizada na sequência do levantamento de 

necessidades dos alunos, enviado pelo agrupamento, permitindo levar aos alunos a 

capacidade de realização de aulas a partir de casa, tendo em conta a atual situação 

de pandemia, sendo de toda a importância o contributo que a administração local 

pode dar para o esforço da comunidade escolar; -----------------------------------------  

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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3. O Município de Albufeira, consciente das carências de meios por parte dos alunos 

para a realização de aulas e trabalhos a partir de casa, vem desenvolver esforços no 

sentido de minimizar essas lacunas; -------------------------------------------------------  

4. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE, no presente contexto, 

afirma a necessidade de os alunos disporem daqueles equipamentos informáticos que 

permitam a realização de trabalhos e tarefas a desenvolver entre alunos e 

professores; -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 

para a promoção da saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na 

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------------  

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

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

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

 A aprovação da minuta do contrato de transmissão de equipamentos informáticos, 

computadores portáteis, routers e comunicações, em anexo, a celebrar entre o 

Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente.” ------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato, 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. -----------------------------------   

= CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE - AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE ALBUFEIRA - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E ACESSO À 

INTERNET – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de janeiro último, foi 

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

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

1. Em contexto de pandemia da COVID-19, o Município de Albufeira, enquanto 

Entidade Pública da Administração Local, tem contribuído para o esforço pedido a 

todas entidades e instituições, no âmbito da proteção das pessoas, face à 

necessidade de se adotarem todas as medidas possíveis para conter a expansão da 

doença, sendo as medidas de prevenção e controlo fundamentais para a mitigação da 

transmissão comunitária de SARS-COV-2; -----------------------------------------------  

2. A aquisição de computadores portáteis e routers com acesso à internet, por parte 
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do Município de Albufeira, foi realizada na sequência do levantamento de 

necessidades dos alunos, enviado pelo agrupamento, permitindo levar aos alunos a 

capacidade de realização de aulas a partir de casa, tendo em conta a atual situação 

de pandemia, sendo de toda a importância o contributo que a administração local 

pode dar para o esforço da comunidade escolar; -----------------------------------------  

3. O Município de Albufeira, consciente das carências de meios por parte dos alunos 

para a realização de aulas e trabalhos a partir de casa, vem desenvolver esforços no 

sentido de minimizar essas lacunas; ------------------------------------------------------  

4. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA, no presente contexto, afirma a 

necessidade de os alunos disporem daqueles equipamentos informáticos que 

permitam a realização de trabalhos e tarefas a desenvolver entre alunos e 

professores; -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 

para a promoção da saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na 

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------------  

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

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

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

 A aprovação da minuta do contrato de transmissão de equipamentos informáticos, 

computadores portáteis, routers e comunicações, em anexo, a celebrar entre o 

Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas de Albufeira.” --------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato, 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. -----------------------------------   

= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO – INFORMAÇÃO = 

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

Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 

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

“Através das distribuições SGDCMA/2020/38659, SGDCMA/2020/80733, 

SGDCMA/2021/2140, SGDCMA/2021/1095, SGDCMA/2020/80675, 

SGDCMA/2021/2089 e SGDCMA/2021/4980), foi solicitado proceder à restituição 

dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo que a situação se 
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encontra devidamente informada e o valor a restituir. --------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 

Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  

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

precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. --------------   

= RESTITUIÇÕES – REQUERIMENTO DE V.I. AGÊNCIA DE CÂMBIOS, LDA  

– REQUERIMENTO = 

 

Nome 

 

NIF 

VALOR A 

RESTITUIR 

 

MOTIVO 

Comércio Têxtil Atlantic Sud, 

Lda. 

506762777 € 1.025,30 Restituição de valores pagos referente 

a OVP, que se encontra isento até 

31.03.2021.  

Faturas n.º 28, 29, 30, 31 e 42 

(SGDCMA/2020/38659) 

Sherry`s Bar Unipessoal Lda. 515405825 € 493,50 Restituição de valores pagos referente 

a OVP, que se encontra isento até 

31.03.2021.  

Faturas n.º 566 

(SGDCMA/2020/80733) 

Claire Elizabeth Benson 252831926 € 7,15 Valor pago em excesso referente às 

faturas n.º 394100/2020 e 

18205/2020. 

Guia n.º 153/2021 

(SGDCMA/2021/2140) 

M. Oliveira - Sociedade de 

Restauração Unipessoal, Lda. 

506195970 € 1.580,00 Restituição de valor referente à renda 

dos mercados, que se encontra isento 

até 31.03.2021. 

Fatura n.º 010/442/2020 

(SGDCMA/2021/1095) 

Silvina Miradouro Cuco da 

Conceição 

170393925 € 30,00 Restituição de valores pagos referente 

a OVP, que se encontra isento até 

31.03.2021. 

(Fatura n.º 405/2020) 

(SGDCMA/2020/80675) 

Free Inspirations Lda. 510511759 € 655,60 Restituição de valores pagos referente 

a OVP, que se encontra isento até 

31.03.2021.  

(Faturas n.º 11 e 20 de 2020) 

(SGDCMA/2021/2089) 

Anabela Mateus Leitão 184692911 € 11,62 Restituição de valor em excesso 

efetuado por transferência bancária. 

Guia n.º 111/2021 

(SGDCMA/2021/4980) 
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Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para emissão 

de parecer jurídico. --------------------------------------------------------------------------  

= ESTÁGIO CURRICULARES - ESGHT - ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, 

HOTELARIA E TURISMO, DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“A ESGHT - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, da Universidade do 

Algarve, vem solicitar a formalização de um Acordo Específico entre o Município de 

Albufeira e a referida Escola, para o desenvolvimento de formação em contexto de 

trabalho, no âmbito do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) de Marketing 

Digital. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Tem este executivo se posicionado no sentido de conferir primordial importância às 

questões educacionais e, bem assim, do fomento do acesso à formação e a todas as 

áreas de ensino; ----------------------------------------------------------------------------  

2. Se encontra este executivo, particularmente sensibilizado para a necessidade de 

contribuir para a melhoria das condições dos munícipes e demais interessados, no 

que respeita ao acesso generalizado aos Cursos TeSP; ----------------------------------  

3. Se afigura importante a celebração de parcerias ou protocolos de colaboração com 

instituições que desenvolvam a sua atividade nos domínios da formação e do ensino 

de cursos técnico superiores profissionais, tendo em vista a criação de condições de 

cooperação nos domínios de interesse comum; -------------------------------------------  

4. 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 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; ------------------------------------  

Que a situação se enquadra nesta previsão legal. -------------------------------------------  

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

Autorizar a consolidação de relações de colaboração e cooperação institucional entre a 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo e o Município de Albufeira, mediante a 

outorga do Acordo específico de FCT, cuja minuta se junta em anexo.” -------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do acordo 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. ------   
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

 

 

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE 

ASPIRANTE “GEOPARQUE ALGARVENSIS LOULÉ-SILVES-ALBUFEIRA” E QRER 

– COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS DE BAIXA 

DENSIDADE, CRL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de janeiro último, foi 

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

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

É competência dos Municípios, entre outras, ser um elo potenciador de uma maior 

valorização e promoção do património local e regional a nível internacional, contribuindo 

para a preservação do seu património geológico e cultural, assim como criar condições 

para uma maior valorização do seu território, de acordo com a alínea t) do número 1 do 

artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------  

A QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, 

CRL., está classificada como uma cooperativa de serviços, mas pode desenvolver, a 

título complementar, atividades próprias de qualquer outro ramo do setor cooperativo, 

necessárias à satisfação dos seus cooperadores, nos termos dos respetivos estatutos. --  

Para além disso a entidade tem como objeto criar condições favoráveis à fixação de 

agentes e iniciativas socio-económicas nos territórios de baixa densidade, 

nomeadamente através do envolvimento de jovens empreendedores, atração de ideias 

inovadoras, criativas e que valorizem os recursos locais; fomentar o trabalho em rede e 

os princípios de entreajuda cooperativa; estimular o voluntariado nacional e 

internacional; envolvimento das comunidades locais em iniciativas de animação e 

valorização dos recursos locais; sensibilizar a sociedade civil para os territórios da 

baixa densidade, nomeadamente do seu conhecimento ancestral, costumes e tradições. -  

Na prossecução dos seus objetivos a QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos 

Territórios de Baixa Densidade, CRL, integra uma parceria com a Região de Turismo do 

Algarve (líder) e Tertúlia Algarvia – Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação 

Tradicional do Algarve - que candidatou e viu aprovado em 2019 o projeto “Algarve 

Craft & Food” no âmbito do SIAC (Sistemas de Apoios a Acções Colectivas), ao abrigo 

do Aviso ALG-59-2018-20 do Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 

(CRESC ALGARVE 2020). ---------------------------------------------------------------------  

O projeto “Algarve Craft & Food” tem objetivos complementares com os do “aspirante 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira”, com o qual pretende estabelecer 

articulação e colaboração nas ações a executar. --------------------------------------------  

O projeto “Algarve Craft & Food” a executar pela QRER tem um investimento 

associado de 158.368,63€ (cento e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito 

euros e sessenta e três cêntimos) e será financiado pelo SIAC a 70%. O projeto foi 

aprovado oficialmente em julho de 2019, prevendo-se o seu término no mês de Junho 

de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O protocolo a estabelecer tem por objeto a criação das condições financeiras 

necessárias à boa execução do projeto “Algarve Craft & Food” no que respeita às 

atividades do projeto a desenvolver nos concelhos de Loulé, Silves e Albufeira em 

articulação com o aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira e que 

concorrem para o projeto de candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO. -------------  

Com a celebração do presente protocolo o Município de Albufeira obriga-se, na 

qualidade de entidade financiadora do “Algarve Craft & Food”, a efetuar os seguintes 

pagamentos, no valor total de 14.008,63€ (catorze mil e oito euros e sessenta e três 

cêntimos) à QRER: ----------------------------------------------------------------------------  

▫ 50% do valor total necessário à execução das atividades do projeto em Albufeira no 

valor de 7.004,31€ (sete mil e quatro euros e trinta e um cêntimos), com o início do 

projeto em 2021; --------------------------------------------------------------------------  

▫ 25% do valor total – 3.502,16€ (três mil e quinhentos e dois euros e dezasseis 

cêntimos) após análise de relatórios de progresso anuais do projeto, em meados de 

2021; ---------------------------------------------------------------------------------------  

▫ 25% do valor total – 3.502,16€ (três mil e quinhentos e dois euros e dezasseis 

cêntimos) após análise de relatórios de progresso anuais do projeto, no início de 

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, o total para o ano 2021 ascende a 10.506,47€ e, para 2022 ascende a 3.502,16€. 

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

▫ A minuta do Protocolo de Colaboração Financeira entre Aspirante “Geoparque 

Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira” e QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento 

dos Territórios de Baixa Densidade, CRL; ------------------------------------------------  

▫ A assinatura do referido Protocolo de Colaboração Financeira; -------------------------  

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

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração financeira 

nela referido, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= ACORDOS – ACORDO PARA A CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE 

ENTIDADES ADJUDICANTES COM VISTA À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS 

ESPETÁCULOS DO FOME – FESTIVAL DE OBJETOS E MARIONETAS & 

OUTROS COMERES – PROPOSTA = 

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

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

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

A candidatura denominada “FOMe – Festival de Objetos e Marionetas & Outros 

Comeres” aprovada por deliberação da Comissão Diretiva do PO CRESC Algarve 2020 

em 10/05/2017, consiste numa iniciativa intermunicipal, promovida pelos seis municípios 

do Algarve Central. ----------------------------------------------------------------------------  

Uma das componentes elegíveis é a comunicação, divulgação dos espetáculos que irão 

decorrer em 2021, entre 4 e 25 de setembro, nos seis municípios. ------------------------  

E pretende assegurar uma regular e eficaz divulgação dos eventos, dos seus conteúdos, 

com o objetivo de estimular a circulação entre os seis municípios, junto dos seus 

potenciais públicos, colocado o Algarve na rota dos festivais internacionais de 

marionetas e do turismo cultural. ------------------------------------------------------------  

É necessária a constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes, com vista ao 

procedimento para a formação do contrato, tendo sido preparada a minuta do Acordo 

para Constituição do Agrupamento de Entidades Adjudicantes, que será constituído 

pelos seis municípios (Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, Tavira e S. Brás de Alportel). -------  

O Município de Faro será o Município representante do agrupamento para efeitos de 

condução do procedimento e formação do contrato, ao qual conferem as competências 

para promover os atos e procedimentos necessários. ---------------------------------------  

Torna-se assim necessário que todos os Municípios beneficiários aprovem a minuta do 

Acordo para Constituição do Agrupamento de Entidades Adjudicantes, com vista à 

realização do procedimento para a formação do contrato de aquisição de serviços de 

comunicação e divulgação da programação do FOMe. O assunto já foi aprovado pelo 

Município de Faro (entidade líder da candidatura) na sua reunião de Câmara do passado 

dia 18 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

- A minuta do Acordo para Constituição do Agrupamento de Entidades Adjudicantes, 

anexa à presente proposta, com vista à realização do procedimento para a formação do 
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contrato de aquisição de serviços de comunicação e divulgação da programação do 

FOMe.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do acordo nela 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, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “POSTO DE TURISMO DE PADERNE” NO 

ÂMBITO DO AVISO ALG-28-2020-12 – PLANO DE AÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS (PADRE)  

- OPERAÇÕES – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de janeiro último, foi 

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

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

Na sequência da aprovação e prorrogação do Plano de Ação de Desenvolvimento dos 

Recursos Endógenos (PADRE) foi aberto o Aviso ALG-28-2020-12 para apresentação 

de candidaturas no âmbito das operações do referido Plano. -------------------------------  

O Programa Operacional do Algarve define que o objetivo específico da prioridade de 

investimento alvo do referido aviso é “Assegurar a valorização económica dos recursos 

endógenos em espaço de baixa densidade, através da dinamização de estratégias 

específicas.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Desta forma, cabe ao Município o papel de promover os recursos endógenos, de criar 

condições mais favoráveis para a diversificação da economia local, de fomentar a 

capacidade empresarial local dos pequenos produtores e de potenciar a 

empregabilidade, indo ao encontro do definido na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ---------------------------------  

Neste sentido, foi preparada a candidatura “Posto de Turismo de Paderne” com vista a 

criar uma nova dinâmica à Aldeia de Paderne, e ainda facultar aos visitantes informação 

turística e documentação sobre o património do concelho, bem como obras publicadas 

de autores locais e material promocional diverso, ajudando, assim os artesões e os 

artistas regionais a promoverem o seu trabalho. --------------------------------------------  

A candidatura integra a reabilitação de um edifício antigo existente, contemplando as 

componentes projeto de execução e uma empreitada, num investimento total previsto 

de 390.745,00€ repartidos entre anos de 2020 e 2022 da seguinte forma: --------------  

o Ano 2020: 4.795,83€ (com IVA); ---------------------------------------------------------  

o Ano 2021: 337.189,17€ (com IVA); -------------------------------------------------------  
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o Ano 2022: 48.760,00€ (com IVA). --------------------------------------------------------  

O projeto já se encontra inscrito nas Grandes Opções do Plano 2021-2025 na PPI 

2019/90, no entanto, carece de reforço da verba para o ano de 2021. --------------------  

A submissão de candidaturas, de acordo com a 3.ª alteração ao Aviso, deverá ocorrer 

até ao dia 11 de fevereiro de 2021. ----------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

 A formalização da candidatura “Posto de Turismo de Paderne” ao PO CRESC Algarve 

2020, no âmbito do Aviso ALG-28-2020-12 (condicionada à aprovação da digníssima 

Assembleia Municipal); --------------------------------------------------------------------  

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

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

A eficácia deste ato fica condicionada à realização de modificação aos documentos 

previsionais 2021-2025. ---------------------------------------------------------------------   

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “PARQUE INFANTIL TEMÁTICO DA 

GUIA” NO ÂMBITO DO AVISO ALG-28-2020-12 – PLANO DE AÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS (PADRE)  

- OPERAÇÕES – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de janeiro último, foi 

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

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

Na sequência da aprovação e prorrogação do Plano de Ação de Desenvolvimento dos 

Recursos Endógenos (PADRE) foi aberto o Aviso ALG-28-2020-12 para apresentação 

de candidaturas no âmbito das operações do referido Plano. -------------------------------  

O Programa Operacional do Algarve define que o objetivo específico da prioridade de 

investimento alvo do referido aviso é “Assegurar a valorização económica dos recursos 

endógenos em espaço de baixa densidade, através da dinamização de estratégias 

específicas.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Desta forma cabe ao Município o papel de promover os recursos endógenos, de criar 

condições mais favoráveis para a diversificação da economia local, de fomentar a 

capacidade empresarial local dos pequenos produtores e de potenciar a 

empregabilidade, indo ao encontro do definido na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ---------------------------------  

O projeto Parque dos Sentidos encontra-se previsto nos projetos de prioridade 1 

(quadro 1), do Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE) 

aprovado a 30 de dezembro de 2020. --------------------------------------------------------  
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Neste sentido, foi preparada a candidatura “Parque Infantil Temático da Guia” com 

vista a promover o património rural, a paisagem e os recursos hídricos da freguesia da 

Guia. O Parque Infantil Temático assenta na criação de zonas distintas, com diferentes 

usos e funções, nomeadamente a conceção de zonas de recreio com elementos de água 

associados, áreas de equipamento infantil (didático e de equilíbrio), áreas de 

enquadramento de interligação à paisagem envolvente, recuperação da linha de água, 

canteiro das aromáticas, áreas de estadia informais com mobiliário associado, 

anfiteatro em relva, percursos de circulação interna e de interligação com o Largo da 

Fonte (com zonas de estadia e de merendas associadas). -----------------------------------  

A candidatura “Parque Infantil Temático da Guia” contempla as componentes projeto 

de execução e quatro empreitadas, num investimento total previsto de 675.759,88€ 

repartidos da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------  

o Ano 2019: 9.450€ + IVA, num total de 11.623,50€; --------------------------------------  

o Ano 2020: 100.466,57€ + IVA, num total de 107.183,06€; ------------------------------  

o Ano 2021: 525.427,66€ + IVA, num total de 556.953,32€. -----------------------------  

A submissão de candidaturas, de acordo com a 3.ª alteração ao Aviso, deverá ocorrer 

até ao dia 11 de fevereiro de 2021. ----------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

 A formalização da candidatura “Parque Infantil Temático da Guia” ao PO CRESC 

Algarve 2020, no âmbito do Aviso ALG-28-2020-12 (condicionada à aprovação da 

digníssima Assembleia Municipal); --------------------------------------------------------  

 A inscrição do projeto específico para a empreitada “Execução da Fonte da Guia e 

Zona de Merendas (fase 1)” e “Execução da Fonte da Guia e Zona de Merendas (fase 

2)” para o ano 2021; -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A eficácia deste ato fica condicionada à realização de modificação aos documentos 

previsionais 2021-2025. ---------------------------------------------------------------------   

= HABITAÇÃO SOCIAL - TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DO CONTRATO 

DE ARRENDAMENTO – PROPOSTA = 

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

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

1. A informação dos Serviços em anexo, na qual José Luís Zambujo Isidro comunica o 

falecimento de Manuela do Sacramento Lala da Palma, no dia 04/06/2019, com quem 

vivia em União de Facto e solicita a alteração do titular de arrendamento para o seu 
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nome, uma vez que desde 2004 tem residido em permanência na habitação social 

objeto do contrato; ------------------------------------------------------------------------  

2. Que o requerente não possui qualquer outra habitação, própria ou arrendada no 

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

3. Os pareceres jurídicos, pontos 5 e 6, transcritos na informação técnica; --------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  

a) Reconhecer o José Luís Zambujo Isidro como sucessor da primitiva arrendatária, 

Manuela do Sacramento Lala da Palma, com a qual o município em 27 de Março de 

2003 celebrou o contrato de arrendamento; ---------------------------------------------  

b) Aprovar a minuta do aditamento ao contrato de arrendamento em anexo.” -------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do aditamento ao contrato de 

arrendamento nela referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do 

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INTENÇÃO DE INDEFERIMENTO  

- VÁRIOS CANDIDATOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------   

“Informa este Serviço de Habitação que foram rececionadas as candidaturas ao 

subsídio de arrendamento constantes do quadro anexo tendo estas sido analisadas em 

conformidade com o estabelecido no Regulamento para Atribuição de Subsídio de 

Arrendamento (RASA). -----------------------------------------------------------------------  

Face aos motivos constantes do quadro em anexo, sugere-se, que a digníssima Câmara 

Municipal, delibere: ---------------------------------------------------------------------------  

a) Manifestar aos munícipes nele constantes a intenção de indeferir a candidatura ao 

subsídio de arrendamento; ----------------------------------------------------------------  

b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder aos 

munícipes mencionados no referido quadro, 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 
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serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 

2021 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------------------------   

“Este Serviço procedeu à avaliação socioeconómica prevista e atualização dos 

processos dos beneficiários do subsídio de arrendamento de acordo com o Regulamento 

para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento, publicado em 12 de dezembro de 

2019, pelo que passa a informar: -------------------------------------------------------------  

1. Alteração/reajuste do valor a atribuir aos beneficiários --------------------------------  

 Rianne Moura Roque – Cand. N.º 57/2020 – Reajuste, devido ao aumento dos 

rendimentos apresentados, do valor mensal do subsídio de arrendamento de 

325,00€ para 300,00€ com efeito desde o início de janeiro de 2021; ------------------  

 Odete Maria da Silva Costa – 2.ª Cand. N.º 73/2020 – Reajuste, devido ao aumento 

da renda mensal da habitação, do valor mensal do subsídio de arrendamento de 

150,00€ para 210,00€ com efeito a partir de fevereiro de 2021; ----------------------  

 Flávio Barros Fermino – Cand. N.º 113/2020 – Reajuste, devido ao aumento da renda 

mensal da habitação, do valor mensal do subsídio de arrendamento de 270,00€ para 

325,00€ com efeito desde janeiro de 2021; ---------------------------------------------  

 Carla Alexandra Loureiro da Silva Ginja – Cand. N.º 130/2020 – Reajuste, devido ao 

decréscimo dos rendimentos apresentados, do valor mensal do subsídio de 

arrendamento de 225,00€ para 270,00€ com efeito desde o início de janeiro de 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Desistência da atribuição de subsídio de arrendamento ---------------------------------  

Por e-mails datados de 31/12/2020 e 4/01/2021, a beneficiária do subsídio de 

arrendamento Débora Pereira Pires, comunica a desistência do subsídio e informa que 

mudou para uma casa sem contrato de arrendamento. --------------------------------------  

3. Beneficiários cujo período de atribuição do subsídio de arrendamento (3 anos) 

termina: ------------------------------------------------------------------------------------  

 Helena Zara – Cand. 14/2018 – Termina no final Fevereiro 2021 ------------------------  

 Rosália Maria Serôdio de Jesus – Cand. 18/2018 – Termina no final de Março 2021 ---  

4. Montante da verba para efeitos de pagamento do subsídio. -----------------------------  

Conclui-se que o total da verba necessária é de 87 258,36€ (oitenta e sete mil 

duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e seis cêntimos). -------------------------------   

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------  
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a) Aprovar os valores de subsídio de arrendamento, referentes ao meses de janeiro e 

fevereiro de 2021, a atribuir aos beneficiários constantes no quadro anexo e 

autorizar o pagamento dos mesmos devendo os pagamentos correspondentes a 

fevereiro e março de 2021 serem efetuados no início do mês correspondente; --------  

b) Tomar conhecimento, pela razão mencionada no ponto n.º 2 da presente, da 

desistência da beneficiária Débora Pereira Pires do subsídio de arrendamento;  ------  

c) Face à avaliação socioeconómica realizada e atualização dos processos de acordo 

com o regulamento que entrou em vigor (em 13 de dezembro de 2019), transmitir 

aos beneficiários em causa a alteração/reajuste do valor do subsídio; -----------------  

d) Dado o referido no ponto n.º 3 da presente, transmitir aos beneficiários naquele 

mencionado o término da atribuição do subsídio de arrendamento e a possibilidade 

de efetuarem mais uma candidatura caso o seu agregado familiar encontre-se em 

situação de extrema gravidade socioeconómica (situação prevista na alínea b), do n.º 

1, do Artigo 3.º do Regulamento para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento).” ---  

Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela 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, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ALEXANDRE CUCCO 

CALABREZ – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 200/2020 com efeito a partir do início de dezembro 

de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro março 

de 2021 devendo estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente.” --  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ÁLVARO DA CONCEIÇÃO 

FERNANDES DOS SANTOS – INFORMAÇÃO = 
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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 238,00€ (duzentos e trinta e 

oito euros), à Candidatura N.º 199/2020 com efeito a partir do início de dezembro 

de 2020; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março 

de 2021 devendo estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente.” --  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CLÁUDIA MARIA FERRO 

SOARES – 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 216,00€ (duzentos e 

dezasseis euros), à Candidatura N.º 203/2020 com efeito a partir do início de 

dezembro de 2020; ------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março 

de 2021 devendo estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente.” --   

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CLAUDINA PEREIRA 

FERNANDES DOS SANTOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, designadamente o mencionado no n.º 4 da presente, submete-se à 

consideração da digníssima Câmara Municipal: -----------------------------------------------  

a) A deliberação sobre a atribuição de subsídio de arrendamento, no valor mensal de 
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300,00€ (trezentos euros), à Candidatura N.º 164/2020 com efeito a partir do 

início de fevereiro de 2021; ---------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de fevereiro e março de 2021 devendo estes 

serem pagos no início do mês correspondente.” ------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ILDA CRISTINA BARRETO 

DA ENCARNAÇÃO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 300,00€ (trezentos euros), à 

Candidatura N.º 205/2020 com efeito a partir do início de Janeiro de 2020; ---------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 devendo 

estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente.” ----------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – MAURÍLIA OLIVEIRA DA 

CRUZ – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 198/2020 com efeito a partir do início de dezembro 

de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento dos meses de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março 

de 2021 devendo estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente.” --  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ROUBY BALDE  

– INFORMAÇÃO = 
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Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 300,00€ (trezentos euros), à 

Candidatura N.º 201/2020 com efeito a partir do início de janeiro de 2021; ----------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 devendo 

estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente.” ---------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= EXPOSIÇÃO “1.ª GUERRA MUNDIAL” – PROPOSTA = 

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi solicitado a esta Câmara Municipal, por parte da Escola Secundária de Vila Real de 

Santo António, a cedência temporária da Exposição sobre a 1.ª Guerra Mundial, “A 

Marchar para as Trincheiras - Relembrar 1914 - 1918”. ------------------------------------  

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

1. A Exposição alusiva à 1.ª Guerra Mundial foi desenvolvida, não só para prestar 

homenagem aos soldados naturais do concelho de Albufeira que nela participaram, 

mas também com o objetivo de ser recurso para as Escolas Básicas e Secundárias, 

procurando ir ao encontro dos conteúdos programáticos lecionados no 9.º e 12.º ano 

de escolaridade; ---------------------------------------------------------------------------  

2. A Exposição contribui para o acréscimo da notoriedade do Concelho a nível cultural; -  

3. A Exposição contribui para o enriquecimento do património, identidade e história 

local; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência temporária da Exposição 

sobre a 1.ª Guerra Mundial, “A Marchar para as Trincheiras - Relembrar 1914 - 1918” à 

Escola Secundária de Vila Real de Santo António.” ------------------------------------------  
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que gostaria de deixar uma palavra de 

agradecimento e apreço ao Arquivo Histórico pelo excelente trabalho desenvolvido, 

trabalho esse que tem sido notório e é reconhecido pelos outros. ---------------------  

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso de atribuição de Bolsas 

de Estudo, e invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo 

nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 

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

= BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 2020/2021 - LISTAS 

DEFINITIVAS – PROPOSTA = 

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

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

1. É objetivo do Município de Albufeira criar medidas de âmbito social, que visem 

promover o desenvolvimento da igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino 

Superior, apoiando estudantes com menores recursos económicos e com bom 

aproveitamento escolar, residentes no concelho, contribuindo dessa forma, para o 

desenvolvimento educacional, social, económico e cultural equilibrado do Concelho, 

diminuindo-se assim, as assimetrias; ------------------------------------------------------  

2. O Município de Albufeira possui um Regulamento próprio para Atribuição de Bolsas 

de Estudo Ensino Superior que se encontra decretado pelo Regulamento n.º 

49/2012, cuja publicação consta no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 10 de 

fevereiro de 2012 e com as respetivas alterações ao Regulamento n.º 900/2019, 

cuja publicação consta no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de novembro 

de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------  

3. É prática deste Município atribuir anualmente, Bolsas de Estudos de Ensino 

Superior, a alunos deste Concelho, possibilitando a prossecução dos estudos ao nível 

superior; ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Os Serviços de Ação Social receberam no período, 76 candidaturas para Atribuição 

de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior Iniciais – Grau de Licenciatura, 19 

candidaturas para Atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior – Grau de 

Mestrado e 43 candidaturas de Renovações de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior 

– Grau Licenciatura, as quais foram analisadas pelo júri; --------------------------------  

5. Foi deliberado no dia 15 de dezembro de 2020 pela Digníssima CMA, a aprovação 

dessas Listas Provisórias, concedendo-se posteriormente, aos interessados 
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pronunciarem-se, no prazo de 10 (dez) dias úteis, por escrito sobre as atribuições; --  

6. Das Listas Provisórias resultaram: 2 exposições/reclamações e 2 desistências de 

candidaturas para Atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior Iniciais – Grau 

de Licenciatura, 1 exposição/reclamação de candidaturas para Atribuição de Bolsas 

de Estudo ao Ensino Superior de Grau de Mestrado e 1 exposição/reclamação de 

Renovações de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior – Grau Licenciatura, as quais 

foram analisadas pelo Júri; ----------------------------------------------------------------  

7. A alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às Câmaras 

Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outra; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

a) Aprovar a Ata de Reunião do Júri, onde constam as listas definitivas, referente às 

Candidaturas Iniciais – Grau Licenciatura – ano letivo 2020/2021; ---------------------  

b) Aprovar a Ata de Reunião do Júri, onde constam as listas definitivas, referente às 

Candidaturas de Grau de Mestrado – ano letivo 2020/2021; ----------------------------  

c) Aprovar a Ata de Reunião do Júri, onde constam as listas definitivas, referente às 

Renovações de Candidaturas – ano letivo 2020/2021;” ----------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar das atas nela referidas, documentos que se dão por 

integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

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

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

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

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

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

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

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

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

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

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

= PROCESSO 846/09.4 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 

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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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. --------------------------------------------------------------------  

 

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

com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o 

previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 

Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 

REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 

PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA 2016/2017 – REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

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

anteriormente tinham referido estas situações, sendo que neste caso se trata de 

um aumento do preço em cerca de onze mil euros e noutro caso de cerca de sete 

mil euros. Referiu depois que esta designação genérica não permite perceber que 

intervenções foram realizadas. Disse também que o documento refere a 

“reparação de buracos duas ou três vezes por semana”, o que é um bocado 

estranho, dado que os buracos ou existem, ou não existem, devendo o serviço ser 

pago quando é efetivamente prestado e não pela quantidade de vezes que a equipa 

se desloca ao local. Afirmou seguidamente que outra alínea refere “reparação de 

diversos buracos em todas as freguesias do Concelho de Albufeira”, não se 

conseguindo perceber exatamente quais são. Referiu ainda que existe um mapa na 

documentação disponibilizada, mas é muito vago relativamente a localizações que 

possam ser confirmadas. Considerou depois que os vereadores não permanentes 

não podiam votar favoravelmente esta revisão de preços, até porque já tinham 

solicitado anteriormente a especificação dos locais intervencionados. -----------------  

A senhora vice-presidente perguntou qual era a informação que os senhores 

vereadores não permanentes desejavam. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a documentação apresentada não 

justifica o pagamento de mais onze mil euros. --------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que já percebeu, mas que seria bom os senhores 

vereadores não permanentes indicarem exatamente a documentação que pretendem 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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receber sobre este assunto, para que depois se possam pedir estes elementos aos 

serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria bom que fossem indicados os 

locais onde os trabalhos foram executados.  ---------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que o presente assunto e o próximo seriam 

retirados e na próxima reunião o senhor diretor do Departamento de 

Infraestruturas e Serviços Urbanos, engenheiro Paulo Batalha, estaria presente 

para esclarecer as dúvidas, ou então estaria presente a pessoa por ele indicada 

para prestar estes esclarecimentos. -------------------------------------------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------   

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 

REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 

PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA 2017/2018 – REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------   

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 

REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 

PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA 2016/2017 - AUTO DE VISTORIA 

PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Paulo Jorge Carreira Bento – 

Calçadas e Infra-Estruturas, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de 

liberação parcial de caução, datado de dezasseis de novembro de dois mil e vinte, pelo 

qual se constata que todos os trabalhos se encontram em satisfatório estado de 

execução e conservação, razão porque se considera que se encontram reunidas todas as 

condições para se proceder à liberação de quinze por cento das cauções e quantias 

retidas para garantia da presente empreitada. ----------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 

mandar proceder à liberação de quinze por cento dos valores prestados para 

garantia da empreitada. ---------------------------------------------------------------------   

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 

REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 

PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA 2017/2018 - AUTO DE VISTORIA 
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PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Manuel Pedro de Sousa & 

Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de 

caução, datado de vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, pelo qual se constata que 

todos os trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, 

razão porque se considera que se encontram reunidas todas as condições para se 

proceder à liberação de trinta por cento das cauções e quantias retidas para garantia 

da presente empreitada. ----------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 

mandar proceder à liberação de trinta por cento dos valores prestados para 

garantia da empreitada. ---------------------------------------------------------------------   

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS 

TIPIFICADOS - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO  

PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Tecnovia, SA, foi 

apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de caução, datado de 

treze de outubro de dois mil e vinte, pelo qual se constata que todos os trabalhos se 

encontram em bom estado de execução e conservação, razão porque se considera que 

se encontram reunidas todas as condições para se proceder à liberação de trinta por 

cento das cauções e quantias retidas, para garantia da presente empreitada. -------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 

mandar proceder à liberação de trinta por cento dos valores prestados para 

garantia da empreitada. ---------------------------------------------------------------------   

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

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA DESCARGA 

DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS – PRAIA DO INATEL” - AUTO DE VISTORIA 

PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Paviwater, Unipessoal, Lda., 

foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de caução, datado 

de sete de janeiro de dois mil e vinte e um, pelo qual se constata que todos os 

trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão 

porque se considera que se encontram reunidas todas as condições para se proceder à 

liberação de setenta e cinco por cento das cauções e quantias retidas, para garantia da 
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presente empreitada. -------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder 

à liberação de setenta e cinco por cento dos valores prestados para garantia da 

empreitada. -----------------------------------------------------------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA 

MOSQUEIRA, INCLUINDO CONDUTAS ADUTORAS DE INTERLIGAÇÃO AO 

SISTEMA EXISTENTE – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento foi 

apresentada uma informação do seguinte teor:----------------------------------------------  

“No âmbito da adjudicação da Empreitada de Ampliação do Reservatório da Mosqueira, 

incluindo Condutas Adutoras de Interligação ao Sistema Existente em 13/07/2020, foi 

apresentado pela empresa Oliveiras S.A. o respetivo Plano de Segurança e Saúde para 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à DAS, após análise ao Plano de Segurança e Saúde apresentado, 

verifica-se que o mesmo se encontra em condições de ser aprovado, não se vendo 

inconveniente na realização de trabalhos no local da intervenção, pelo período de 6 

meses a partir de fevereiro de 2021. --------------------------------------------------------  

Face ao exposto, remete-se à consideração da Exma. Câmara, a aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde apresentado pela empresa Oliveiras S.A.” -----------------------------  

A informação fazia-se acompanhar do Plano de Segurança e Saúde nela referido, 

documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

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

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

Plano de Segurança e Saúde, nos precisos termos sugeridos.  --------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA NORTE DE PADERNE - FASE 1 – PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento foi 

apresentada uma informação do seguinte teor:----------------------------------------------   

“No âmbito da adjudicação da Empreitada de remodelação e ampliação da rede de 

águas residuais e pluviais da zona norte de Paderne - Fase 1 em 12/08/2020, foi 

apresentado pela empresa Manuel António & Jorge Almeida, Construções S.A. o 

respetivo Plano de Segurança e Saúde para aprovação. -------------------------------------  

No que diz respeito à DAS, após análise ao Plano de Segurança e Saúde apresentado, 

verifica-se que o mesmo se encontra em condições de ser aprovado, não se vendo 
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inconveniente na realização de trabalhos no local, pelo período de 8 meses a partir de 

fevereiro de 2021. ----------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, remete-se à consideração da Exma. Câmara, a aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde apresentado pela empresa Manuel António & Jorge Almeida, 

Construções S.A.” -----------------------------------------------------------------------------  

A informação fazia-se acompanhar do Plano de Segurança e Saúde nela referido, 

documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

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

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

Plano de Segurança e Saúde, nos precisos termos sugeridos. ---------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA A 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFEÇÃO DE 

EFIFÍCIOS MUNICPAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com 

origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes do seguinte teor: -----------------   

“Tendo em conta o procedimento contratual para aquisição de serviços de limpeza, 

higiene e desinfeção de edifícios do Município de Albufeira, e tendo em conta a 

necessidade de se proceder a uma análise célere das propostas e esclarecimentos, 

considera-se dever ser acrescentado mais dois membros efetivos ao júri, 

designadamente, Eng.º Pedro Pedrosa (gestor do processo) e Luís Modesto da DDJ. -----  

Desta forma, propomos a seguinte constituição do júri: ------------------------------------  

Presidente - Paulo Jorge Azevedo Batalha - Diretor de Departamento; -------------------   

1.º Vogal efetivo - Filipe Miguel Queirós André - Chefe de Divisão; ------------------------  

2.º Vogal efetivo - Rui Manuel Lopes Rosa - Chefe de Divisão; ------------------------------  

3.º Vogal efetivo - Luís Miguel Eufrásia Modesto - Técnico Superior; ---------------------   

4.º Vogal efetivo - Pedro Calderon La Barca - Técnico Superior; ---------------------------  

1.º Vogal suplente - António Barragão, Fiscal Municipal; ------------------------------------  

2.º Vogal suplente - Bruno Diniz, Técnico Superior.” ----------------------------------------  

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

designação dos elementos componentes do júri, nos precisos termos sugeridos na 

mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS, LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA (MARÇO E ABRIL) – INFORMAÇÃO = 
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Relacionadas com este assunto e subscritas pelo senhor chefe da Divisão de Higiene 

Urbana e Espaços Verdes, em regime de substituição, foram apresentadas duas 

informações. -----------------------------------------------------------------------------------   

- A primeira do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------   

“Tendo em consideração: ---------------------------------------------------------------------  

 Que o contrato de prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos 

urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira, atualmente 

em curso, termina a 28 de fevereiro de 2021; -------------------------------------------  

 A necessidade imperiosa e inadiável de assegurar a recolha de resíduos e limpeza 

urbana na área do concelho de Albufeira, a partir dessa data; --------------------------  

 Que o procedimento concursal já desencadeado pelo Município, intitulado “Concurso 

Público com publicação no JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte 

de resíduos urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira”, se encontra em 

fase de apreciação judicial no âmbito de processo contencioso pré-contratual, que 

corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com efeitos suspensivos; -  

 Que, tratando-se de serviços públicos essenciais, de primeira necessidade, torna-se 

imprescindível assegurar a recolha de resíduos e limpeza urbana no município; --------  

 Que se propõe a escolha da entidade a convidar LUSÁGUA – Serviços Ambientais 

S.A., uma vez que foi esta a empresa classificada em primeiro lugar no procedimento 

concursal, tendo a mesma vindo a assegurar a prestação dos serviços essenciais de 

recolha, transporte de resíduos urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira 

até ao momento, atenta a impossibilidade dos mesmos serviços serem prestados 

diretamente por pessoal do município; ----------------------------------------------------  

 Neste contexto e para os efeitos do disposto no artigo 27.º-A do CCP não é 

defensável a adoção de procedimento de consulta prévia, por ser incompatível com o 

fundamento invocado para a adoção do procedimento de ajuste direto, 

designadamente pelo prazo transitório de execução dos serviços e da necessidade 

de disponibilização e movimentação de recursos complexos e imprescindíveis à 

execução, não se logrando garantir a continuidade dos serviços com a adoção de 

procedimento por consulta prévia. --------------------------------------------------------  

 Desta forma e por que se trata do estritamente necessário e por motivos de 

urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis e inimputáveis à 

entidade adjudicante, é legalmente admissível a adoção do procedimento de ajuste 

direto, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º do CCP. ------------   

 Que sendo o prazo para a apresentação da proposta de 2 (dois) dias, a mesma será 
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avaliada pelo preço apresentado; ----------------------------------------------------------  

 Não se justifica a adjudicação por lotes, atendendo aos fundamentos constantes nas 

alíneas a) e b), do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, concretamente porque as 

prestações a abranger pelo objeto do contrato a celebrar são técnica e 

funcionalmente incindíveis, bem como porque por motivos de urgência e por 

imperativos técnicos ou funcionais, a gestão de um único contrato se revela mais 

eficiente para a entidade adjudicante; ---------------------------------------------------  

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

 A prestação vigorará por 2 meses, com inicio a 1 de março de 2021 e final a 30 de 

abril de 2021, em função do período de tempo imprevisível mas expectável para o 

início da execução do contrato resultante do “Concurso Público com publicação no 

JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos urbanos e 

limpeza urbana, no Município de Albufeira”; ----------------------------------------------  

 O valor total considerado superiormente para a aquisição dos serviços foi definido 

superiormente em 811.500,00 € acrescido do IVA à taxa legal em vigor, função dos 

custos de manutenção e reparação de viaturas; ------------------------------------------  

 Este preço base teve em conta os custos médios unitários dos preços praticados na 

prestação de idênticos serviços até agora prestados com subtração dos serviços de 

deservagem, todos atualizados pelo índice de preços do consumidor, o elevado custo 

de manutenção das viaturas (que carecem atualmente de reparações bastante 

significativas ao nível de motorização e carroçaria) e, também, em função do 

incremento da quantidade de resíduos verificados, bem como o período previsível e 

transitório da prestação de serviços que culminará no momento em que se inicie a 

prestação dos serviços no âmbito do concurso público internacional. -------------------  

 A opção de fixação do prazo do contrato celebrado ao abrigo de ajuste direto, 

prendesse com a iminente prolação de uma sentença, que se aguarda a qualquer 

instante. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Considerou-se, assim, que este contrato deveria corresponder à mínima duração 

possível, possibilitando, dessa forma, que aquando da prolação de sentença, fosse 

possível a execução do contrato objeto do Concurso Publico Internacional, no mais 

curto espaço de tempo. Aliás, cumpre referir que aquele prazo foi determinado em 

cumprimento do disposto na al. c) do n.º 1, do art.º 24.º do Código dos Contratos 

Públicos, segundo o qual o ajuste direto deve ser adotado apenas na medida do 

estritamente necessário. Ainda quanto à eventual utilização do procedimento de 

consulta prévia, devemos informar que os prazos e tramitação legais aplicáveis não 
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permitiriam garantir a continuidade dos serviços, conforme determina a lei, e o 

exige a natureza das prestações em causa, e que, dizem respeito à higiene e à 

salubridade das vias públicas. Efetivamente, em matéria de saneamento básico e 

ambiente está a cargo do Município a satisfação imediata do interesse das 

populações, o que, nos termos do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, deverá 

ser levado a cabo de forma ininterrupta. -------------------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se à consideração superior: ----------------------------------------  

1. Autorizar o início de procedimento para a contratação da “Prestação de Serviços de 

Recolha, Transporte de Resíduos Urbanos, Limpeza Urbana e Serviços Auxiliares, no 

Município de Albufeira”, com um preço base de 811.500,00 € acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------  

2. Proceder à escolha de procedimento por Ajuste Direto, nos termos dos artigos 23.º, 

24.º; 62.º e 112.º a 115.º do Código do Contratos Públicos, na sua redação atual; ------  

3. Aprovar a minuta de Convite e Caderno de Encargos, em anexo à presente proposta; -  

4. Indicar como empresa a convidar a LUSÁGUA - Serviços Ambientais, S.A., enquanto 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º e 

atendendo ao disposto no artigo 27.º-A do CCP; -----------------------------------------  

5. Designar desde já como gestor do contrato o Eng.º Filipe André, com as 

competências consignadas no artigo 290.º-A do CCP. ------------------------------------  

Informa-se ainda que estes trabalhos deverão ser contemplados na rubrica com a 

classificação orçamental 02/02 02 02 atribuída à aquisição de bens e serviços de 

limpeza e higiene. -----------------------------------------------------------------------------  

Tratando-se de serviços públicos essenciais de primeira necessidade para a população 

relacionados com a higiene pública, e dada a urgência da efetivação desta prestação de 

serviços no dia 1 de janeiro de 2021, solicita-se autorização para dispensa dos trâmites 

relacionados com n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 02/2020, de 31 de março (LOE 2020), 

em conformidade com os n.ºs 4 e 6 do artigo 68.º da referida lei, mediante a 

fundamentação que se relaciona com a demonstração da impossibilidade de satisfação 

das necessidades por via de recursos próprios do município.” ------------------------------   

- A segunda, do teor seguinte: ---------------------------------------------------------------  

“Sugere-se, salvo melhor opinião poderá ser descabimentado o parcial desta verba no 

montante considerado para o procedimento a 8 anos, devendo contudo ser acautelado a 

totalidade do prazo previsto no procedimento, por forma a garantir a sua 

operacionalização, uma vez que o montante agora considerado, não subtrai ao 

procedimento por 8 anos. ---------------------------------------------------------------------  
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Por outro lado considera-se que poderá ser realizado o cabimento/compromisso da 

despesa em causa, excecionalmente, antes do cálculo dos fundos disponíveis pelo que se 

solicita autorização para o efeito.” -----------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que havia um aumento de sessenta mil 

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

O senhor presidente disse que este aumento pode estar relacionado com a 

necessidade de reparar algumas viaturas. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que parte do aumento pode ser explicado 

pela necessidade de reparar algumas viaturas, mas o aumento também poderá 

estar relacionado com o aumento de resíduos gerados pela população, o que é 

estranho, uma vez que infelizmente se verifica uma redução drástica no número de 

turistas. Considerou depois que sendo assim o aumento seria só justificado pela 

necessidade de reparar viaturas e sessenta mil euros é um valor excessivo para 

este serviço. ----------------------------------------------------------------------------------     

O senhor presidente disse que iria ver melhor este detalhe. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria importante verificar se o valor 

para arranjo de viaturas será só para o presente mês, ou se também se manterá 

no próximo mês. Concluiu dizendo que os vereadores não permanentes se iriam 

abster nesta votação. -----------------------------------------------------------------------   

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

informações, e nos termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar 

a abertura do concurso público e proceder à designação do gestor do contrato. -----  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se o senhor vereador Victor Ferraz e a senhora vereadora 

Sara Serra. -----------------------------------------------------------------------------------   

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente. -----------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

CONTADORES DE ÁGUA INCLUINDO SISTEMA DE TELEMETRIA 

DOMICILIÁRIA – LIBERAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA – INFORMAÇÕES = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----   

- A primeira, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em 
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regime de substituição, do seguinte teor: ---------------------------------------------------  

“O presente contrato, fornecimento contínuo de contadores, encontra-se concluído, 

tendo sido cumpridas todas as obrigações legais pelo que se considera que a garantia 

em questão poderá ser libertada.” -----------------------------------------------------------  

- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão 

Patrimonial, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------   

“Tendo em conta a informação da Sra. Chefe da DISU/DAS, a caução prestada sob a 

forma de garantia bancária pela empresa Enermeter - Sistemas de Medição, S.A., para 

cumprimento das obrigações contratuais relativas ao fornecimento contínuo de 

contadores de água incluindo sistema de telemetria domiciliária, encontra-se em 

condições de ser libertada. -------------------------------------------------------------------   

Assim, para cumprimento do disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, 

solicita-se autorização da digníssima Câmara Municipal para promover a liberação da 

referida caução.” ------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, proceder à liberação da garantia bancária nos 

precisos termos das informações dos serviços. -------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONTADOR DE REGA - ANTÓNIO MANUEL 

AMORIM DA ROCHA – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação 

subscrita pela senhora chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regime de 

substituição, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------   

“O Sr. António Manuel Amorim da Rocha apresentou no dia 4 de Julho de 2016 pedido 

de abastecimento de água para terreno. Indicando que o abastecimento de água 

requerido se destina a “o local tem árvores de fruta” (sgdcma/2016/41738). -------------  

O pedido de abastecimento de água em apreço foi objeto da seguinte deliberação de 

câmara datada de, 27 de julho de 2016: -----------------------------------------------------  

“Foi deliberado, tendo em conta o teor da informação e nos termos da mesma: -----------   

a) deferir a pretensão a título provisório por um período de dois meses, contados da 

data de colocação do contador, findo o qual a pretensão será deferida caso se verifique 

que estão cumpridas as condições impostas, nomeadamente a instalação efetiva de um 

sistema de rega;-------------------------------------------------------------------------------   

b) proceder ao corte do abastecimento de água e retirada do contador, caso se 

verifique que as condições impostas não foram cumpridas, ou que foi conferido ao 

abastecimento de água um uso diferente daquele para que o mesmo foi requerido, 
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valendo, nesse caso, o deferimento provisório como aviso de corte; -----------------------   

c) mandar notificar o requerente que terá o prazo de um mês para celebração de 

contrato contado da data de receção da respetiva notificação, sob pena de caducidade 

da deliberação camarária;  --------------------------------------------------------------------   

d) mandar notificar o requerente de que a qualquer momento poderá ser suspenso o 

fornecimento, caso os serviços verifiquem que o mesmo põe em causa o normal 

abastecimento de água para consumo humano na zona em questão; -------------------------   

e) atribuir a este fornecimento a tarifa de rega, de acordo com o ponto n.º 4 do artigo 

86.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Albufeira. ---   

A 29 de Dezembro de 2016 o contador foi instalado no referido terreno. ----------------  

A 18 de Abril de 2018 deslocaram-se ao local os serviços da divisão de águas e 

saneamento, tendo sido verificado: ----------------------------------------------------------   

 -“Trata-se de um terreno com alguma dimensão. O cliente vedou o terreno, instalou um 

portão e plantou algumas árvores de fruto numa pequena parcela do terreno e na qual 

instalou o respetivo sistema de rega” --------------------------------------------------------  

A 22 de Maio de 2020 deslocaram-se, novamente ao local, os serviços da divisão de 

águas e saneamento, tendo sido verificado: --------------------------------------------------   

- instalação de uma casa do tipo pré-fabricada no terreno (fotografias em anexo à 

etapa anterior), pelo que se considera que as condições impostas não foram cumpridas 

e que pode estar a ser dado ao abastecimento de água um uso diferente daquele para 

que o mesmo foi requerido. -------------------------------------------------------------------  

A 25 de Maio de 2020 foi elaborada informação pela DAS sugerindo que fosse enviado 

aviso de corte e fosse dado conhecimento à Fiscalização Municipal. -----------------------   

A informação foi objeto da seguinte deliberação de câmara datada de 2 de Junho 

2020: “Foi deliberado, tendo em conta o teor da informação dos serviços, mandar 

proceder nos estritos termos do nela sugerido” ---------------------------------------------  

Foi enviado aviso de suspensão de abastecimento a 3 de Junho de 2020. Vem o 

requerente responder nos termos da exposição anexa. -------------------------------------  

Em 12 de Janeiro de 2021 foi emitido pelo DPGU a seguinte informação: ------------------  

“ Estamos perante uma violação ao disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º do RJUE; -  

- Pelo que deverá ser elaborada a necessária participação; ---------------------------------  

- Estamos também perante uma violação ao disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º 

do RJUE; --------------------------------------------------------------------------------------   

- Pelo que deverá ser elaborada a necessária participação; ---------------------------------  

- Caso o local se encontre a ser utilizado, estaremos perante a prática de uma violação 
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ao constante no n.º 5 do artigo 4.º do RJUE; ------------------------------------------------  

- Pelo que deverá ser elaborada a necessária participação; ---------------------------------  

- Estamos perante uma violação ao disposto no artigo 25.º do RPDM; ----------------------  

- Tal violação constitui contraordenação muito grave, por força do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 40.º-A da Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais (Lei n.º 

50/2006, de 29 de agosto, na sua atual redação); ------------------------------------------  

- Sendo que deverá ser elaborada participação.” --------------------------------------------  

“Foi levantada participação PI-167-2020 a António Manuel Amorim da Rocha, pelo 

mesmo instalar casa pré fabricada no terreno, sem a respetiva licença desta câmara.” --  

Remete-se à consideração superior a retirada do contador.” -------------------------------  

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

serviços, mandar proceder à retirada do contador de água. ----------------------------   

= TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – VALORES PARA O ANO DE 2021 

 – INFORMAÇÃO = 

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

Saneamento, em regime de substituição, foi apresentada uma informação, do seguinte 

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

”INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------------------------------  

1 - A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, impõe às entidades 

gestoras de serviços de abastecimento de água, como se afigura o Município de 

Albufeira o pagamento de uma taxa de Recursos Hídricos, a satisfazer, no caso o 

Município de Albufeira, perante a Empresa Águas do Algarve e Administração da 

região Hidrográfica do Algarve; ----------------------------------------------------------  

2 - Aquele diploma legal, estabelece o regime económico e financeiro dos recursos 

hídricos, na ideia fundamental de que o utilizador de recursos hídricos deve 

contribuir na medida do custo que imputa à comunidade; --------------------------------  

3 - Em obediência às exigências do direito comunitário, o regime estabelecido 

reconhece que a água constitui um ativo ambiental que exige a proteção capaz de lhe 

garantir um aproveitamento sustentável; -------------------------------------------------           

4 - Constituindo a água, um recurso escasso, impõe o legislador, através da cobrança 

daquelas taxas, a sua utilização eficiente; -----------------------------------------------                 

5 - Distingue, também, o legislador a ratio que está na origem das referidas taxas das 

demais que as entidades gestoras devam cobrar; ----------------------------------------  

6 - Nessa medida os tarifários corados pela Câmara Municipal de Albufeira, visam 

acautelar a recuperação dos investimentos feitos nas instalações, expansão 
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modernização e substituição de infraestruturas e equipamentos necessários à 

prestação dos serviços; --------------------------------------------------------------------  

7 - Impõe, por outro lado, o n.º 2, do art.º 5.º do diploma legal referido que as 

entidades gestoras repercutam, sobre o utilizador final, o encargo económico que a 

taxa de recursos hídricos represente, juntamente com os preços e tarifas que 

pratique; ------------------------------------------------------------------------------------  

8 - O modo como se opera a referida repercussão está estabelecido no referido 

diploma, artigo 5.º-A e no despacho n.º 484/2009, publicado no DR, 2.ª série de 8 

de Janeiro e no Decreto-Lei n.º 46/2017 de 3 de Maio; ---------------------------------  

9 - Por aplicação das fórmulas constantes nos diplomas supra, apurou-se o seguinte: -----  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------  

Prevê-se um encargo com a taxa de recursos hídricos de 328.970,27€ relativamente 

aos custos aquisição de água à Empresa Águas do Algarve, S.A. e de 300,00€ à Agência 

Portuguesa do Ambiente em 2021. -----------------------------------------------------------  

O volume de água faturado em 2020 foi de 7.526.972 m³ e estima-se que o mesmo se 

mantenha para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------------  

A TRH média unitária de água de abastecimento para 2021, considerando 25,3% de 

perdas resulta no valor de 0.0401€/m³ (Quadro 1). -----------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Prevê-se um encargo com a taxa de recursos hídricos de 44.052,98€ relativamente aos 

custos de tratamento de água à Empresa Águas do Algarve, SA. ---------------------------   

Estima-se que o volume faturado relativo à tarifa variável de águas residuais seja em 

2021 de 5.372.007 m³. -----------------------------------------------------------------------  

A TRH média unitária de águas residuais para 2021, resulta no valor de 0.0082€/m³ 

QUADRO 1 

  Volume (m³)   

ESTIMATIVA DE ÁGUA A FORNECER EM 2020 7 526 972 

 ESTIMATIVA DE CUSTO DA TRH (*AA) COM A AdA PARA 2020     328 970,27 €  

ESTIMATIVA DE CUSTO DA TRH (*AA) COM A APA PARA 2020            300,00 €  

  

  

ESTIMATIVA DE CUSTO DA TRH (*AA) PARA 2020     329 270,27 €  

INDICE ÁGUA NÃO FATURADA (ANFb) = 0,2 

  PERDAS REAIS = 25% 

  

   

   TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS (*AA) A APLICAR EM 2021  0,0401 €/m3 

(*AA) - Águas Abastecimento 
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(Quadro 2). ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS AA 2021 ___________ 0,0401 €/m3 --------------------------  

TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS AR 2021 ___________ 0.0082 €/m3 --------------------------  

Face ao exposto, e em virtude da repercussão, imperativamente imposta por lei, sobre 

os utilizadores finais, propõe-se que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira, 

delibere aplicar, conforme resultados apurados, os valores das Taxas de Recursos 

Hídricos, relativas a água de abastecimento e de águas residuais.” ------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a taxa de saneamento desce um 

cêntimo e a taxa da água sobe um cêntimo, sendo que esta última só sobe se 

existirem consumos superiores a cem metros cúbicos. -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a subida se verificava apenas no 

escalão mais elevado. ------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu afirmativamente. -------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se estimava uma perda de água 

na ordem dos 25%. --------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu afirmativamente. -------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o senhor presidente não tinha 

anteriormente referido um valor de cerca de 10%. --------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que este valor sempre 

rondou os 20%. -------------------------------------------------------------------------------  

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

virtude da repercussão imperativamente imposta por lei, mandar efetuar a 

repercussão das Taxas de Recursos Hídricos sobre os utilizadores finais, conforme 

resultados apurados, com efeitos a partir da fatura do mês de março de 2021, 

inclusive. ---------------------------------------------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, S.A. – REQUERIMENTO = 

Por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., foi apresentado um requerimento, 

QUADRO 2 

  Volume (m³)   

ESTIMATIVA DE VOLUME A FATURAR RELATIVO TARIFA VARIAVEL AR EM 2021 5 372 007 

 ESTIMATIVA DE CUSTO DA TRH (*AR) COM A AdA PARA 2021   44 052,98 €  

ESTIMATIVA DE CUSTO DA TRH *AR) PARA 2021   44 052,98 €  

   TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS (*AR) A APLICAR EM 2021 0,0082 €/m3 

(*AR) - Águas Residuais 
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datado de dezoito de agosto de dois mil e vinte, pelo qual solicita a emissão de licença 

especial de ruído para a realização de obras de construção civil, na Estrada da Galé, 

Sesmarias, Albufeira, nos dias seis, treze, vinte e vinte e sete de fevereiro corrente, 

entre as nove horas e as doze horas. ---------------------------------------------------------   

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

Unidade do Ambiente, do seguinte teor: -----------------------------------------------------   

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Mota Engil 

– Engenharia e Construção, SA, cumpre informar o seguinte: -------------------------------  

- pretende o requerente a realização de obra de construção civil na Estrada da Galé- 

Sesmarias, nos dias 6, 13, 20 e 27 de fevereiro de 2021, das 09:00h às 12:00h; ---------  

- verifica-se que a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência 

mínima de 15 dias úteis relativamente ao primeiro sábado para o qual é pretendida a 

realização da atividade ruidosa temporária, não cumprindo o disposto no ponto 2 do 

artigo 15.º do RGR, aprovado pelo D.L. 9/2007, de 17 de janeiro; --------------------------   

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que a obra possui licença N.º 41/2017, e que os equipamentos mais ruidosos a 

utilizar serão gruas, giratórias, retroescavadoras e equipamentos/ferramentas de 

pequeno porte. As atividades a realizar serão essencialmente acabamentos e 

revestimentos; movimentação de terras e execução de infraestruturas enterradas; -----  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  

- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença 

Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---------------------------------------  

- de referir que até ao momento, que seja do conhecimento da UA, não existem 

reclamações de ruído relativas à emissão de alvarás de LER para a obra em questão;-----  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa de 40€/h (sábados e feriados das 07h às 20h) nos termos do ponto 11.1.1 da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 
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Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

Foi, por unanimidade, deferido para os dias seis, treze, vinte e vinte e sete de 

fevereiro corrente. ---------------------------------------------------------------------------   

= COIMAS – PAGAMENTO DE UMA CONTRAORDENAÇÃO  

– AUTO N.º 2 87482332 = 

Foi apresentado o duplicado de auto de contraordenação número 2 87482332, 

proveniente do Ministério da Administração Interna – Guarda Nacional Republicana, 

relacionado com infração cometida por um veículo propriedade do município, matrícula 

23-99-XT. -------------------------------------------------------------------------------------   

Este assunto fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ------------------  

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

pagamento de coima no valor de 60,00€ relativo a ausência de avisador luminoso 

especial ao circular na via pública, em janeiro de 2021, pela viatura, Lamborghini 

Premium 1050 de matrícula 23-99-XT, afeta à Unidade de Ambiente. ---------------------  

Mais se informa que o processo de pagamento se reporta ao SGDCMA/2021/2192.” -----  

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

termos da mesma, autorizar o pagamento da coima relativa ao auto de 

contraordenação número 2 87482332, no valor de sessenta euros. --------------------  

= NATUREZA DE CAMINHOS – ATABOEIRA, FREGUESIA DE GUIA 

 – PROPOSTA = 

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

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

“Foi solicitado pelo requerente “informação relativa à natureza do caminho 

referenciado”. ---------------------------------------------------------------------------------   

Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa não consta da 

lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. -  

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

1. O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

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

2. Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3. Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 4 
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da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4. Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

Em face dos elementos referidos na Ficha Esquemática que se encontra inserida na 

etapa 4, e considerando que o Caminho em apreço não se encontra registado nos bens 

do inventário Municipal; em face da limitada legislação própria que regule esta matéria 

estar desajustada à realidade muitos são os recursos legais que se aplicam para que se 

suprimam dúvidas e muitas vezes conflitos entre particulares. Muito tem contribuído a 

Jurisprudência que tem tido uma intervenção que serve de orientação para as relações 

casuísticas que vão surgindo e que necessitam de um encaminhamento como é o caso em 

apreço. Assim refere-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9.2.2012 

"Caminhos públicos são os que, desde tempos imemoriais – passado que já não consente 

a memória humana direta dos factos – estão no uso direto e imediato do público, 

envolvente de utilidade pública, caracterizada pelo destino de satisfação de interesses 

coletivos relevantes”. Como sabemos a lei ordinária, tendo em conta o artigo 84.º da 

Constituição pode, desde logo, definir os bens que integram o domínio público. Sucede, 

porém que muitos dos caminhos não se encontram declaradamente classificados por lei 

como pertencentes ao domínio público, pelo que se deve apurar individualmente se o 

mesmo está afetado à utilidade pública. E analisado o teor da ficha esquemática supra 

identificada, bem como as fotos que acompanham a mesma, embora não conste 

registado no nosso inventário municipal, o mesmo detém todas as características para 

ser designado Caminho Público. ---------------------------------------------------------------   

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho nos termos do parecer jurídico emitido detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública.” ----------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SEM SAÍDA E SEM TOPÓNIMO QUE 

LIGA A CAMINHO PÚBLICO COM TOPÓNIMO CAMINHO  

DA ALDEIA GRANDE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta 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: --------------------   

“Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, não detém 
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características para que possua natureza pública.” -----------------------------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SITO NO PÁTEO (TROÇO 1), 

FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

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

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

“A requerente solicitou no dia 09/09/2015, através da distribuição em assunto a 

natureza de um caminho existente no Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

assinalado por si em planta.  ------------------------------------------------------------------  

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

1. O caminho assinalado pelo requerente possui topónimo “Travessa José Lourenço”; ----  

2. Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3. Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 25 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4. O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte 

“Tendo em consideração todo o teor da ficha esquemática anexa à etapa n.º 25, 

nomeadamente na parte "B - Verificação no local", uma vez que o troço designado 

como n.º 1 serve vários prédios, tem topónimo atribuído - "Travessa José Lourenço" 

- nas cartas dos anos 70 já se verifica a existência da simbologia mencionada em A – 

1 dessa mesma ficha, desenvolve-se pelos limites das propriedades, tal como está 

dotado das infraestruturas de água, esgotos e eletricidade ali descritas, e cuja 

manutenção tem vindo a ser feita por esta autarquia, seguindo de perto todos os 

critérios definidos no Assento proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça do ano 

de 1989, em anexo a esta etapa, afigura-se-nos que os elementos de facto ali 

descritos indiciam que este troço (1) detém natureza pública. --------------------------   

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a natureza 

do caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido ou seja considerar que o 

caminho possui natureza pública.” ------------------------------------------------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SITO NO PÁTEO (TROÇO 2), 

FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

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

“A requerente solicitou no dia 09/09/2015, através da distribuição em assunto a 

natureza de um caminho existente no Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água, 

assinalado por si em planta. -------------------------------------------------------------------   

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

1. O caminho assinalado pelo requerente possui topónimo “Travessa José Lourenço”; ----  

2. Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3. Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 25 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4. O entendimento por parte do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal é o seguinte 

“Tendo em consideração todo o teor da ficha esquemática anexa à etapa n.º 25, 

nomeadamente na parte "B - Verificação no local", … elementos de facto ali 

descritos indiciam em relação ao troço 2, … uma vez que a descrição fatual ali feita 

evidencia que o aludido troço tem natureza estritamente privada.”. --------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a natureza 

do caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido ou seja considerar que o 

“caminho” não possui natureza pública.” ------------------------------------------------------  

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

 

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DE MUROS, ESCADARIA E ESTABILIZAÇÃO DA ARRIBA DA 

PRAIA DO PENECO- PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS - RATIFICAÇÃO  

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente em catorze de janeiro último do seguinte 

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

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

1. No dia 05 de Janeiro de 2021, o Sr. Presidente proferiu o despacho para 

prorrogação de prazo de entrega de propostas para a empreitada mencionada em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Esse despacho de prorrogação de prazo de entrega de propostas seria de 10 dias, 

F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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ou seja a entrega de propostas seria até dia 17 de Janeiro; ----------------------------   

3. O mesmo, não foi prorrogado, por falta de pagamento do anúncio no Diário da 

República; ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Assim, e considerando já ser possível fazer o pagamento do anúncio do Diário da 

Republica, sugere-se que o prazo para entrega das propostas seja prorrogado 10 

dias após a data de pagamento do anúncio no Diário da República; ----------------------  

5. É urgente que os interessados visualizem, de imediato, que o prazo de entrega de 

propostas será prorrogado, por forma a poderem contar com esse prazo adicional; ---  

6. Considerando o prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da 

Câmara Municipal (número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro) de, pelo menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostra possível 

que, em tempo útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre 

este assunto; -------------------------------------------------------------------------------  

7. Estão assim reunidas as condições exigidas pelo número 3 do artigo 35.º do Anexo I 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o solicitado com 

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

reunião seguinte, sob pena de anulabilidade. ---------------------------------------------  

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

 Tendo em conta o teor da informação do júri, prorrogar o prazo fixado para a 

apresentação das propostas 10 dias após a data de pagamento do anúncio no Diário 

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

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

(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 

realização da próxima reunião de câmara.” -----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se já tinham aparecido candidatos 

para fazer esta obra. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse não ter a certeza, mas que lhe parecia que sim. ---------  

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

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES – ISENÇÃO DE TAXA DE 

APRECIAÇÃO – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA 

– INFORMAÇÃO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação 

subscrita pelo senhor Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

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

“Quanto à cobrança da Taxa de Apreciação remete-se à consideração superior, tendo 

em consideração o regime de isenção previsto no Regulamento da Tabela de Taxas, 

atendendo a que até à data não consta pedido de isenção.” ---------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou em que consistia este assunto. ------  

O senhor diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em 

regime de substituição, arquiteto Eduardo Viegas, disse que o Regulamento de 

Taxas e Licenças prevê que instituições de solidariedade social possam beneficiar 

da isenção em análise. Afirmou depois que, no caso em apreciação, a Santa Casa 

da Misericórdia de Albufeira não pagou a taxa, mas pode pedir a isenção 

respetiva se assim o entender. -------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que este assunto está relacionado com o Lar O 

Roseiral. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, autorizar a isenção do pagamento 

de taxas conforme previsto no Regulamento da Tabela de Taxas. ---------------------   

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

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

= 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): 9708 de 28-02-2020 e 46050 de 28-10-2020 -------------------  

Processo n.º: 4OU/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Absolutamente Informal - Unipessoal, Lda. ------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Instalação de um parque de armazenamento de garrafas de gases de 
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petróleo liquefeitos (GPL) – Classe A3 -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido, nos termos do parecer técnico de dezoito 

de janeiro de dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43460 de 14-10-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 7OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Summest, S.A. ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aldeamento Turístico Eden Resort, Quinta da Bolota, Lote n.º 2, Vale 

Santa Maria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------  

Assunto: Licença - Instalação de um parque de armazenamento de garrafas de gases de 

petróleo liquefeitos (GPL) – Classe A1 -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de, que se dezoito de janeiro de dois 

mil e vinte e um dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê 

o indeferimento do pedido. ------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 31941 de 31-07-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 8OU/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A. -------------------  

Local da Obra: Bairro Alice, Rua Cândido Guerreiro, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença - Instalação de um parque de armazenamento de garrafas de gases de 

petróleo liquefeitos (GPL) – Classe B2 -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43460 de 14-10-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 11OU/2017 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Summest, S.A. ------------------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Aldeamento Turístico Eden Resort, Quinta da Bolota, Lote n.º 2, Vale 

Santa Maria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------  

Assunto: Licença - Instalação de um parque de armazenamento de garrafas de gases de 

petróleo liquefeitos (GPL) – Classe A2 -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e um de janeiro de dois mil e 

vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 25684II de 06-06-2019 e 256884 de 06-06-2019 ----------  

Processo n.º: 12OU/2017 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gascan, S.A. ---------------------------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Ampliação de uma rede de distribuição gases de petróleo liquefeitos 

(GPL) -------------------------------------------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deferido o pedido, condicionado nos termos do parecer 

técnico de dezoito de janeiro de dois mil e vinte e um. ---------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13683 de 23-03-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 14/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Horácio Antunes Coimbra da Costa --------------------------------------------  

Local da Obra: Canais, freguesia de Ferreiras -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de janeiro de dois mil e 

vinte e um, 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 
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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): 22888 de 03-06-2016; 11283 de 10-03-2017; 23420 de 11-

05-2018; 30120PI de 14-06-2018; 30120CE de 14-06-2018; 30120 de 14-06-2018 e 

55148 de 07-12-2020-------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 27/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Viktor Lysyak -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Carrasqueiro, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de doze de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 28597 de 13-07-2020; 44363 de 19-10-2020; 51450 de 

19-11-2020; 52075 de 23-11-2020; 54335 de 09-12-2020 e 1131 de 07-01-2021 --------  

Processo n.º: 12/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vila X – Sociedade Unipessoal, Lda. --------------------------------------------  

Local da Obra: Fábrica da Caveira, Orada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação coletiva e parque de 

estacionamento público -----------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura e deferido o pedido de 

licença, tal como é requerido, tendo em conta o parecer técnico de dezanove de 

janeiro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17415IT de 27-04-2020 e 17415 de 27-04-2020 ------------  

Processo n.º: 372/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ilídio Manuel Martins -----------------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar --------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de treze de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15376 de 08-04-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 282/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Birrento Gonçalves --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cortezões, Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar para duas 

moradias com muro de vedação – Legalização ------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de treze de janeiro de dois mil e vinte e um, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 25635 de 26-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 1028/1989 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: RUS – Propriedades Rústicas e Urbanas, Lda. ---------------------------------  

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente -------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de janeiro de dois mil e 

vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 24140 de 19-05-2017; 29020 de 08-06-2018; 17334 de 

18-04-2019; 7608 de 14-02-2020 e 39693 de 21-09-2020 --------------------------------  

Processo n.º: 552/1965 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hotel Baltum – Explorações Hoteleiras, S.A. ----------------------------------  
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Local da Obra: Rua 25 de Abril, n.º 34, Fração “E”, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de dezanove de janeiro de dois mil e 

vinte e um e informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras 

Particulares de nove de novembro de dois mil e vinte, devendo o exterior ser 

pintado de branco. ---------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o Senhor Vereador Rogério Neto. ---------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 50186 de 19-11-2019 -------------------------------------------  

Processo n.º: 72/1981 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ---------------  

Local da Obra: Parque de Campismo e Caravanismo de Albufeira, Estrada de Ferreiras, 

Nacional 395, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação SCIE ---------------------------------  

Foi, por unanimidade, tomado conhecimento. ---------------------------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar remeter ofício à Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil nos termos do parecer técnico de dezoito de janeiro 

de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36278 de 24-07-2018 e 35529 de 25-08-2020 -------------  

Processo n.º: Lot.º 446/1974 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Inebatur, Lda. -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Correeira, Lote n.º 91, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 3/2000 --------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, tendo em conta o parecer técnico datado de 

vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e um e por a Câmara ter intenção de 

vir a aprovar a alteração do loteamento condicionada nos termos do parecer do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de vinte de janeiro de dois mil 

e vinte e um, determinar a abertura do procedimento de discussão pública por um 

período de quinze dias a efetuar nos termos do artigo vigésimo segundo do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação e a notificação para pronúncia no prazo de 

dez dias dos proprietários dos lotes constantes do alvará quanto à alteração em 

causa. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 41006 de 20-09-2020; 45614IIDPUAI de 26-10-2020; 

45614IICE de 26-10-2020; 45614II de 26-10-2020 e 45614 de 26-10-2020 ------------  

Processo n.º: 71/2007 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Abel de Oliveira Carrasquinho --------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar e piscina – Legalização ------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte parecer técnico de cinco 

de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta dias para 

resposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SDGCMA50307 de 13-08-2020 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2020/33904 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: João Martins --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, n.º 97, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Vistoria de Conservação do edificado ----------------------------------------------  

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

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

de Fiscalização e Vistorias de dezanove de janeiro de dois mil e vinte e um. --------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36982 de 03-09-2020; 39015 de 16-09-2020 e 567 de 

06-01-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 39/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Magnetic Summer Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta do Escarpão, freguesia de Paderne ----------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de central fotovoltaica ---------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 38856 de 06-09-2019 e 45550 de 24-10-2020 --------------  

Processo n.º: 230/1995 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alcino José Pereira Nunes ao cuidado de Jaime Ferreira ---------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto dos Caliços, I12-A, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina, legalização de alteração de muro de vedação 
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de apoio a painel solar -------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura e deferido o pedido de 

licença, tal como é requerido, tendo em conta o parecer técnico de vinte e três 

de janeiro de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 10954 de 24-03-2016; 33076 de 14-07-2017; 10963IT de 

06-03-2020; 10963 de 06-03-2020; 48515CMDF de 09-11-2020 e 48515 de 09-11-

2020 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 34/2002 ------------------------------------------------------------------------   

Requerente: Aquilino Ferreira da Silva e Rute Pereira da Costa ----------------------------  

Local da Obra: Cerro do Pinto, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar – Legalização -----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 18091 de 04-05-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 164/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Renato Di Camillo ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aldeia Turística das Areias S. João, Lote n.º 101, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação – Legalização --  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e dois de janeiro de dois mil e 

vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   
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 Requerimento (s) n.º (s): 16901 de 16-04-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 119/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Osher Almirur - Urbanizações e Construções, S.A. ---------------------------  

Local da Obra: Avenida Sá Carneiro, Loteamento Vilanova, Areias S. João, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará s/número de 15/03/1973 ----------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 33698IT de 30-07-2019; 33698 de 30-07-2019; 46412 de 

29-10-2020 e 35 de 30-12-2020 -------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 58/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rosa Maria Duarte das Neves --------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto dos Caliços, Lote n.º G13, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar com piscina e muro de vedação ---  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de quinze de janeiro de dois mil e vinte e um, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 41087II de 23-09-2019 e 41087 de 23-09-2019 ------------  

Processo n.º: 31CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ricardo José Correia Guerreiro ------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Bairro Alice, Lote n.º 15, Montechoro, freguesia de 

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

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e 

muros de vedação -----------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de treze de janeiro de dois mil e vinte e um, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de onze dias contados 

sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da decisão agora 
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enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e, ainda, a 

indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de atendimento da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta Câmara Municipal, 

durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. -------------------------   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias.-   

 Requerimento (s) n.º (s): 30044II de 22-07-2020; 30044 de 22-07-2020 e 56936 

de 18-12-2020 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 50IP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cláudio Rodrigues Bandeirinha -------------------------------------------------  

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

Assunto: Pedido de Informação Prévia para levar a efeito uma operação de loteamento -  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este pedido de informação prévia 

entrou nos serviços no dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte, ou seja, está-

se a falar de uma taxa de resposta que ronda os seis meses, o que já é bastante 

aceitável, pelo que perguntou se todos os pedidos anteriores a esta data e 

relativos a questões de loteamentos já foram respondidos. -----------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que os loteamentos estão a ser 

apreciados pela senhora engenheira Tânia, técnica que não aprecia projetos de 

arquitetura, pelo que existem tempos diferentes para a apreciação dos vários 

pedidos, dependendo do âmbito dos mesmos. ---------------------------------------------   

A senhora vice-presidente disse que as informações prévias podem ter várias 

características, até porque há quem junte logo a aprovação do projeto de 

arquitetura, o que faz com que o processo seja mais demorado. Referiu depois que 

o caso em análise deveria ser mais simples. ----------------------------------------------   

O senhor arquiteto Eduardo Viegas explicou que a senhora engenheira Tânia só 

aprecia loteamentos e não edifícios. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu a explicação prestada. -------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido, condicionado nos 

termos do parecer técnico de vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um. -------  

 Requerimento (s) n.º (s): 56414 de 20-12-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 32/1984 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fernando Lemos Martins -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação e comércio -------------------------  
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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 janeiro de dois mil e 

vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 31529 de 16-07-2019; 36872IT de 23-08-2019; 36872 de 

23-08-2019; 30621 de 24-07-2020; 30609 de 24-07-2020; 54836II de 10-12-2020 e 

54836 de 10-12-2020 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 440/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Isidro Pereira Rodrigues -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Galé, Lote n.º 61, freguesia da Guia -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, muros de 

vedação, piscina e barbecue ------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de catorze 

de janeiro de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 25381 de 24-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 14CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Julien Alain Armel Fillon --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cotovio, Freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina ---------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de doze de janeiro de dois mil e vinte e um, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 
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aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de onze dias contados 

sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da decisão agora 

enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e, ainda, a 

indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de atendimento da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta Câmara Municipal, 

durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. -------------------------  

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias.-  

 Requerimento (s) n.º (s): 18053IT de 04-05-2020; 18053II de 04-05-2020; 

18053CE de 04-05-2020 e 18053 de 04-05-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 804/1988 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Matthias Bunte e Joska Angélica Bunte Koch ---------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Montegalé, Lote n.º 1, Fração “Q”, Vale Rabelho, freguesia 

da Guia -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma das frações do edifício de habitação 

coletiva ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA61072 de 06-10-2020 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2020/1387 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria da Graça Batista Martins de Jesus -------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Arcos n.º 29, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  

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

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

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

de Fiscalização e Vistorias de vinte de janeiro de dois mil e vinte e um. -------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1370 de 11-01-2019; 47751 de 05-11-2019 e 49430 de 24-

01-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 49/1975 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José da Silva Campos -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Montechoro, Lote n.º 176-A, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  
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Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um estabelecimento hoteleiro – Hotel 

Residencial de 2 estrelas – Legalização ------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 8765 de 21-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 411/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Paulo Sérgio Ferraz Coelho -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa da Nora, fração “F”, freguesia de Ferreiras ---------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e um de janeiro de dois mil e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 22734 de 04-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 6/2015 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Borges e Diniz – Sociedade Unipessoal, Lda. -----------------------------------  

Local da Obra: Largo Eng.º Duarte Pacheco n.º 54, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição e construção de um edifício de restauração e bebidas - 

restaurante e bar com música ao vivo e habitação-------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 

análise do ponto de vista jurídico, tendo em conta que houve uma ação judicial. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 17023 de 22-04-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 525/1993 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Manuel Mateus Dias -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Cais Herculano, n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Alteração de utilização de posto da brigada fiscal para 

estabelecimento comercial de bebidas – legalização ----------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de dezoito de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  
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Não estava presente o Senhor Vereador Ricardo Clemente. ----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31005II de 12-07-2019; 31005 de 12-07-2019; 29677 de 

20-07-2020; 42931CMDF de 06-10-2020 e 42931 de 06-10-2020 ------------------------  

Processo n.º: 151/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta do Amendoal, Lda. ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Amendoal, Vale da Ursa freguesia da Guia ----------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de habitação unifamiliar com piscina e muros 

– Legalização ----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 35646EE de 19-07-2018; 35646 de 19-07-2018; 11885IT 

de 11-03-2020; 11885 de 11-03-2020; 27237 de 06-07-2020 e 54994 de 10-12-2020 --  

Processo n.º: 348/1980 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alfredo Duque Mendes Tolentino ----------------------------------------------  

Local da Obra: Lote n.º 21, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar com muro de 

vedação e piscina – Legalização ---------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dezoito 

de janeiro de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 25441 de 06-06-2019; 34415 de 02-08-2019; 35624CMDF 

de 25-08-2020 e 35624 de 25-08-2020 ----------------------------------------------------  

Processo n.º: 33/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ildeberto Afonso Garrochinho -------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada da Nora, Cortesões, freguesia de Ferreiras -----------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de um edifício multifamiliar ---------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um, 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 16385 de 04-04-2017; 34908 de 27-07-2017; 52414 de 



2 de fevereiro de 2021  

12-11-2018; 22214 de 20-05-2019; 27151 de 06-07-2020 e 47782 de 06-11-2020-------  

Processo n.º: 11/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tilmann Wilhelm Rohl e Outros -------------------------------------------------  

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

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia – Legalização ------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo em 

conta o parecer técnico de vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dezoito 

de janeiro de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. -----  

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ----------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e trinta 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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