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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 2 DE MARÇO DE 2021
Ao segundo dia do mês de março 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 e três
minutos, deu a Câmara início à: --------------------------------------------------------------= AUDIÇÃO DO PÚBLICO =
O senhor presidente saudou os presentes e convidou o público a inscrever-se a fim
de participar na reunião. Seguidamente deu a palavra ao primeiro munícipe
inscrito. -------------------------------------------------------------------------------------- João Dias - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Ora bom dia a todos, o
meu nome é João Dias e venho aqui de uma forma prestar-me devido à minha situação.
Portanto, o meu processo, quinhentos e vinte e cinco de noventa e três. Venho
demonstrar na vossa presença a minha indignação com a câmara, porquê? Porque foram
feitas obras no pavimento público em que o senhor em questão não me informou. Acho
que a câmara, em relação àquela intervenção, tinha que também passar a informação,
também não me foi passada, nessa altura foram-me retiradas umas escadas, portanto
que estavam ligadas ao meu imóvel, também sem qualquer informação à minha pessoa,
fizeram buracos na parede do meu edifício para passar água e eletricidade. Atenção, se
as pessoas tivessem falado comigo não era qualquer coisa que eu ia dizer que não e se
todas as intervenções no Cais Herculano para obras e remodelações no solo têm que ter
a participação de uma equipa de arqueologia da câmara, não vi lá nenhuma equipa, as
obras aconteceram, desloquei-me lá várias vezes, falei com várias pessoas à volta que
estavam lá todos os dias, nunca deram a impressão de ter lá ido alguém. E se vivemos
num país de estado de direito, um dos princípios de aplicação da lei é a igualdade, se
para umas pessoas a lei só existe no papel e não é aplicada, e para outros é aplicada.
Acho que está no meu direito como cidadão, pagando os meus impostos, de esta lei ser
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igual para todos, que é este o caso. Então vamos lá a ver onde existe a igualdade, não é
por um ser dono de vários estabelecimentos e ter muito dinheiro que lhe dá o direito
de não cumprir a lei. A única coisa que eu quero é saber em que ponto está a legalização
do que me pertence a mim, têm sido colocados vários entraves, se está dentro da lei
tenho que cumpri-los, não vou descumprir o que está dentro da lei. E fui várias vezes
visitado pela fiscalização em relação ao que está em questão no meu processo e pelos
vistos a fiscalização nunca se deparou com o dito caso que me está a acontecer. Enfim,
se calhar se o beneficiante fosse proprietário do que é meu, se calhar não haviam estes
problemas todos. Com é do vosso conhecimento e de outros autarcas que já estiveram
cá que portanto aquele edifício é muito antigo, pertenceu ao estado e até fui eu que o
consegui descobrir a, portanto o registo do dito edifício, até foi o beneficiante que me
ajudou a comprá-lo. Como é do vosso conhecimento e do público em geral existe uma
urbanização em Albufeira que é o Alto dos Caliços que foi vistoriado casa em casa, só
houve um proprietário de uma habitação nessa urbanização que foi autuado por uma
obra ilegal, então sendo assim também eu tenho o direito de exigir o tal princípio de
aplicação da lei, que é a igualdade de direito, que todos os estabelecimentos fossem
vistoriados. Eu sei que é um bocado arcaico e abstrato, mas é uma realidade. Eu estou a
tratar de tudo em conformidade com a lei para as devidas alterações no processo e só
para concluir, portanto fui visitado e fui abordado várias vezes pela fiscalização e no
entretanto, neste espaço de um mês, foi feita mais uma ilegalidade em termos de
fachada ali na frente-mar e não vi lá qualquer fiscalização. Muito obrigado pela vossa
atenção.” --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente perguntou se as obras que o munícipe referiu têm a ver com
a mesma pessoa. ---------------------------------------------------------------------------- João Dias - O munícipe respondeu dizendo: “Não, não, esta ilegalidade é outra, não
tem nada a ver. Nestas coisas, desculpe lá senhor presidente, sempre fui muito sincero
e frontal. Portanto, em relação ao meu processo, fui abordado por várias situações da
fachada, há uma janela que não está em conformidade com o original, mas pronto, são
coisas em termos técnicos. Agora o que acontece foi, durante mais de um mês foi lá
feito uma obra, uma alteração total de fachada e a fiscalização foi lá várias vezes
tratar do meu assunto e não se deparou com aquilo.” --------------------------------------O senhor presidente disse que a lei tem que ser aplicada de igual forma a todos
os munícipes, mas não é possível fiscalizar e vistoriar todas as situações. Referiu
depois que todas as situações que são reportadas são fiscalizadas, bem como os
locais com maior visibilidade. Explicou seguidamente que até é possível legalizar
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situações que não estão licenciadas. ------------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que já falou muitas vezes com o munícipe e que
está a ser feito um esforço para tratar rapidamente do licenciamento solicitado,
dado que se trata de um estabelecimento comercial que é simultaneamente a
forma de sustento da família, e também por forma a que o mesmo já possa abrir
portas este verão. Afirmou depois que as situações de vizinhança nem sempre são
fáceis de resolver, ainda para mais quando também envolvem algumas questões
familiares. Referiu seguidamente que vai pedir à fiscalização que se desloque
novamente ao local para tentar perceber se existe alguma obra que não tenha sido
legalizada e que careça dessa legalização. -----------------------------------------------O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e da senhora vicepresidente e deu a palavra à pessoa seguinte. ------------------------------------------ Vítor Santos - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia senhor
presidente, senhora vice-presidente, todos os membros, eu sou residente em Paderne
no sítio mais precisamente de Casa dos Pires já há muitos, muitos anos e nunca
necessitei de vir a uma reunião de câmara para expor o meu descontentamento em
diversas situações que podem ter ocorrido ali na Freguesia de Paderne. Achei-me
obrigado a vir agora porque estão-me a acontecer três situações, são três pontos que
eu vos queria submeter, coisas rápidas e acho que muito claras. E ia começar pela
primeira e antes de começar nesse ponto, queria desde já vos mostrar o meu
descontentamento sobre a forma como eu estou presente nesta reunião porque
telefonei para os serviços da câmara e disseram-me que teria que ser efetuada uma
inscrição presencial, que eu vim fazer na sexta-feira. Estive aqui às nove da manhã a
fazer a minha inscrição, nove, nove e qualquer coisa da manhã e falei com o segurança
que estava à porta, ele deu-me um impresso para eu imprimir, para eu preencher,
preenchi e foi-me dito que seria contactado pelos serviços da câmara o mais tardar na
segunda-feira, para me informarem efetivamente da aceitação do meu pedido de estar
presente nesta reunião e o horário também. Ontem aguardei até às dezoito e trinta da
tarde, sem resposta nenhuma decidi telefonar ao número da câmara, casualidade,
respondeu-me por acaso o mesmo segurança e a resposta que ele me deu foi a seguinte:
-“Olhe, por acaso estou com o seu processo aqui na mão e até de uma outra senhora. Os
seus processos não foram recolhidos, o que foi dito aqui pelas pessoas da câmara é que
efetivamente segunda-feira, hoje, os processos seriam recolhidos e contactadas as
pessoas a confirmar efetivamente a presença na reunião.” Nada disso foi feito, sem a
minha persistência e o meu desejo mesmo de estar presente e submeter aquilo que
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tenho a submeter e que vocês vão ouvir, se faz favor, não estaria cá. Estou
descontente com esta forma, acho que isso não representa nem reflete a Câmara de
Albufeira, penso eu, nem a cidade turismo, nem tudo o que nós dizemos sobre
Albufeira. Às vezes há pequenas coisas que essas coisas são importantes no definir de
uma câmara, no definir de um serviço, que eu considero que é grave, tirando isso, cá
estou. Primeiro ponto, primeira coisa vinha-vos expor aqui uma situação que está a
ocorrer já há algum tempo para cá e na qual eu mostro o meu descontentamento e
gostaria que pudessem responder, qual é o produto que nós adquirimos e que pagamos
ao nível de taxas e de extras e de suplementos, um valor superior a esse produto. O
que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho uma casa em Paderne, uma casa mais ou
menos normal com jardim, não sei quê, eu sei que utilizo, consumo água, porque também
tenho família e miúdos e não sei quê e lavagens de roupas, como as senhoras sabem,
etc. Consome-se muita água, mas é o seguinte, vou-vos dar um exemplo: uma fatura de
água, paguei, tenho cinquenta e oito euros e cinquenta e cinco de consumo de água e
tenho um valor final de cento e trinta e nove, dezanove, a pagar. Isto é uma delas,
posso-vos já dar uma outra para termos casos ainda mais concretos: oitenta e quatro
euros de consumo de água, cento e noventa e dois, sessenta e cinco a pagar na fatura.
Ora tudo o resto que aqui está, segundo aqui está marcado, é saneamento de águas
residuais e gestão de resíduos urbanos. Eu gostaria de saber, esta gestão de resíduos
urbanos, o que é que está incluído nesta situação? Porque eu tenho um ponto muito
grave lá, já foi informado várias vezes à junta de freguesia, inclusive já estive nos
vossos serviços que fazem as recolhas dos resíduos, etc, a submeter esta situação.
Falei com o engenheiro responsável na altura, não me lembro agora, isto já foi para aí
há três anos e a pessoa disse que efetivamente iriam rever a situação. O que é que
acontece? Tenho fotografias para apoiar aquilo que vos vou dizer, relativamente perto
da minha casa, dez metros, quinze metros, existe lá um caixote do lixo, este caixote do
lixo não tem punhos da abertura, nem para abrir, nem para fechar, não tem o tal pedal
que facilita as pessoas de idade abrirem o caixote do lixo, ou as pessoas que vêm com o
caixote carregadas. O que é que acontece? Tem que ser feito manualmente, o caixote
está partido, está todo partido, tenho aqui as fotografias e não só, este caixote nunca
foi lavado, tenho aqui as fotografias para os senhores verem o estado em que ele está,
é inadmissível. O que é que aconteceu? De há uns tempos para cá, como o caixote fica
sempre aberto porque as pessoas efetivamente não têm possibilidades de o fechar,
porque reside lá na zona mais ou menos, tem lá quinze, dezasseis casas e há lá algumas
pessoas de idade, o que é que acontece? Chegam lá, deitam o lixo dentro do contentor e
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vão-se embora, o contentor fica aberto, provoca o quê? Gatos da zona acorrem ali para
ir comer e há montes de gatos lá nos caixotes, foram dentro do meu terreno, foram de
baixo do meu carro, arrancaram-me a cabelagem do meu carro, reboque, oficina, mil
euros de reparação. Casualidade, uma semana depois, casualidade, não é uma
casualidade assim muito engraçada, o meu vizinho do lado, oiço a manifestar-se e
perguntei o que aconteceu e exatamente a mesma coisa. O que é que acontece? Nós não
tendo um caixote do lixo efetivamente que se fecha, ou que pode ser fechado, vai
acontecer que estas situações vão-se repetir e isso eu não vou admitir. Não vou admitir
que isso se repita porquê? Porque alguém vai ter que pagar, porque eu acho que me
considero um cidadão como muitos outros, exemplares, pago os meus impostos,
independentemente de estar em desacordo com esta situação das águas, mas pago, não
devo nada a ninguém. Pago logo, não aguardo para o último dia porque isso faz parte da
minha educação e da minha forma de estar, como tenho dinheiro pago logo, para não
estar a dever e não admito que isto se volte a repetir, nem quero que isto se volte a
repetir. Agradeço por favor que tomem em consideração estas situações que eu estou a
expor, este primeiro ponto, tenho fotografias de apoio, posso-vos mostrar o estado.
Tenho aqui a fotografia do ticket de lavagem dos caixotes de lixo, podem-me dizer qual
é a data que ele foi lavado? Posso submeter aqui também foto do interior do caixote do
lixo, os senhores acham que isto reflete a cidade de Albufeira, a cidade do turismo?
Paderne, aldeia rural, é isto que nós queremos? Não é para isto que eu me bato e não é
para isto que acho que os senhores também se batem. São pequenas coisas, mas nas
pequenas gotas de água nós conseguimos constituir um oceano e isto faz parte delas, é
muito importante que isto seja feito, isto é a imagem de nós todos. Isto é o primeiro
ponto que eu agradecia que vissem porque eu não estou de acordo de pagar saneamento,
pagar levantamento de resíduos urbanos onde não tenho um serviço que corresponda
àquilo que eu pago. Águas residuais, eu construí a minha casa em noventa e cinco, fiz
uma fossa, mandei fazer uma fossa com todas as qualidades e com todas as condições
para que efetivamente não prejudicasse ninguém, foi feito o saneamento, foi aberta lá
a boca para o saneamento. Efetivamente fiz a ligação ao saneamento, os senhores
sabem o que é que acontece desde que eu estou ligado ao saneamento? Quando começa
o tempo a aquecer, na minha cozinha e na minha casa de banho, não podemos lá estar
com o cheiro, temos que fechar as janelas das varandas e dos quartos, porquê? Porque
se não somos invadidos por baratas voadoras, os meus vizinhos do lado é exatamente a
mesma coisa, centenas. Levantamos a ampulheta da água, centenas de baratas, isso é o
quê? Falta de limpeza, falta de desinfeção e isso acho que faz parte do valor que eu
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pago aqui. Por isso eu não estou de acordo de pagar estes valores e se as coisas não
forem retificadas desde já informo que pagarei as faturas da água, as próximas que
chegarem, chegou uma ultimamente que está paga, era até dia vinte e seis, está paga.
Informo desde já a câmara, que isto fique registado, que as próximas faturas de água
que eu receba, se estas situações não forem resolvidas, eu não pago estes valores, vou
pagar o valor da água, incluindo o respetivo IVA e mais nada. Depois façam o que
quiserem fazer e eu cá estarei para responder àquilo que deverá ser feito, primeiro
ponto. Segundo ponto, mais ou menos há volta de três anos informei a junta de
freguesia, de há três anos para cá tenho frequentemente informado a junta de
freguesia da existência em frente a minha casa de uns buracos enormes, o que é que
acontece? A minha profissão, eu sou perito avaliador, por isso trabalho com
automóveis, sei quais são as situações, o que acontece é que nós quando passamos ali os
carros batem dentro dos buracos, suspensão com o tempo, quer queiramos ou não, vaise danificando, mas basicamente não era esse o principal motivo, o principal motivo é
que aquilo quando chove enche-se de água e os carros quando passam ali é evidente que
aquilo espirra água para as paredes, espirra água para todos os lados, o que não é
agradável, acho eu, e que não reflete também uma boa imagem daquilo que penso que a
câmara quer. Acontece o seguinte, isso foi falado na altura com a junta de freguesia,
foi escrito, foi mencionado lá e disseram-nos, a resposta foi que isso não lhes dizia
respeito, que isso era a câmara municipal é que tinha que resolver essa situação e que
de toda a maneira isso estava previsto porque estava a chegar um camião com alcatrão
e que quando chegasse o camião de alcatrão que isso ia ser efetuado. Agora é assim,
talvez, não sei, talvez eu sou uma pessoa que me manifesto muito, não bato com mãos
contra a parede frequentemente, como talvez outras pessoas, independentemente
disso acho que há aqui pessoas que me conhecem, inclusivamente o senhor presidente
sabe que eu sou uma pessoa muito participativa ao nível desportivo na câmara, no
concelho e na Freguesia de Paderne, representei muito o nome de Paderne e da
Freguesia de Albufeira e não sou uma pessoa de andar a reclamar e a pedir aquilo que
eu acho que não devo pedir. Isto é o estado da rua em frente da minha casa, ok? Mas
se nós subirmos meia dúzia de quilómetros, nem tanto, meio quilómetro, quinhentos
metros ou um quilómetro, as estradas estão todas alcatroadas e estão todos os
buracos tapados. Inclusive foi feito uma rotunda que é muito caricata, eu não tirei
fotografia que não vale a pena, mas os senhores podem lá passar, acho que aquilo não
foi inaugurado pela câmara. Foi feita uma rotunda ali no cruzamento, ao pé do
Restaurante O Alagar, e como é que fizeram essa rotunda? Aquilo não é uma rotunda,
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aquilo é um triângulo, o que é que fizeram? Como havia lá um poste e aquilo tinha que
ser tirado esse poste para efetivamente facilitar o acesso às pessoas ali da zona, o que
é que fizeram? Não vamos tirar o poste, deixamos o poste no meio, fazemos um
triângulo em pedra e faz passagem de um lado e do outro, espetáculo. E alcatroou-se
aquilo tudo, aquilo está muito bem alcatroado ali, muito bonito, sim senhor, um bom
investimento. Não se faz os buracos que estão mais acima, não, mas fez-se ali uma
espécie de uma rotunda, os senhores passem lá e vão ver que é muito bonito. Já vi
pessoas, estrangeiros, porque aquilo lá no café, no Alagar, agora com esta situação não,
mas que estavam, pararam lá e que até iam tirar fotografias porque aquilo está muito
giro, um triângulo em pedra, muito bem feitinho, todo alcatroado, com um poste no meio
e ali é que se faz a tal divisão, um transita para cima e outro transita para baixo.
Investimentos da câmara, ou da junta, não sei quem fez isso, muito bem, mas continuase a trezentos metros disso a ter estes buracos que estão aqui em frente da casa das
pessoas que pagam impostos, que têm todo o direito. Eu não estou a pedir que façam
aqui um tapete com duas vias para baixo ou para cima, mas tapem os buracos para
quando nós passamos, efetivamente não andarmos a bater com a nossa suspensão
nestes buracos, a partir a suspensão e a danificar também as paredes, minhas e das
outras pessoas. Isto é o segundo ponto e isto já foi falado à junta de freguesia várias
vezes e como eu disse ainda estou à espera do camião do alcatrão que a junta de
freguesia disse que a câmara estava a enviar, ou que ia enviar para tapar estes buracos.
Pronto, isto é os pontos que eu acho que são coisas, não sei se são fáceis de resolver ou
não, mas gostaria da vossa parte que depois me dessem uma resposta. Terceiro ponto,
reflete uma situação que então para mim ainda é mais, muito mais grave, tenho duas
filhas, tenho uma filha que é enfermeira que está no covidário, a trabalhar no covidário
em Portimão doze horas por dia, como sabem, chega de manhã, sai à noite e então o que
é que acontece? Tenho dois netos, uma neta que está na escola primária em Paderne e
um neto que estava no infantário, no lar, o que é que acontece? O meu neto não tinha
três anos, mas acabou o espaço dele no lar, o infantário disse que a partir de agora o
meu neto não pode mais frequentar o infantário, isto no final do ano letivo passado.
Veio esta situação, o que é que acontece? A minha filha para prever isso disse assim: - “
É pá, se não há, inscrevemo-lo na pré.” Foi respondido também que não havia lugar para
ele e não só para ele, seis miúdos de Paderne que estavam lá com ele no infantário. A
minha filha disse: - “É impossível, eu para ir trabalhar para o hospital, para fazer o meu
dever, não posso.” O meu genro esteve parado na primeira fase da pandemia três meses
e deram-lhe noventa e dois euros de ajuda da Segurança Social, noventa e dois euros.
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Ele disse: “É pá, eu com noventa e dois euros não consigo sobreviver, tenho que
trabalhar, alguém tem que guardar os miúdos.” A outra tinha escola, na altura ainda
havia escola, e o Salvador não ia ter nada. Eu vou dizer isto, não tenho nada contra a
pessoa, que é o caso do presidente, eu marquei uma reunião com o senhor presidente no
dia dez de agosto a informá-lo desta situação, com a minha filha, com o meu genro e a
resposta do senhor presidente na altura foi que efetivamente compreendia o que nós
estávamos a expor e disse mesmo que: - “ É pá, se for necessário até se mete lá um
contentor com todas as condições, ar condicionado, não sei quê. Seis miúdos, não vamos
deixar os miúdos vaguearem por aí. Eu vou responder.” Não sei se por falta de
disponibilidade não respondeu, o que é que acontece? Nós fomos obrigados a quê?
Fomos obrigados a mais os pais dos outros miúdos a irmos ao concelho ao lado, Silves, e
matriculámos os nossos filhos, neste caso o meu neto, no concelho de Silves. E onde é
que eles estão? Na pré em Tunes, ora é uma imagem espetacular, não é? Quer dizer,
Albufeira, cidade do turismo com todas as condições, com grandes blá-blis e blá-blás,
mas não conseguiram resolver uma situação destas, não conseguiram meter seis miúdos,
eu tenho o meu neto, só para vos dar imagem, do meu e dos outros todos, com
capacidades muito elevadas. O meu neto tem três anos, fala francês, conta até não sei
quantos e não sei mais, precisa de estar, precisa desse contacto, precisa dessa ajuda,
dessa informação, não poderia estar parado. Falamos inclusivamente de o pôr numa
escola privada, mas eu acho isto ridículo, acho que são situações que podem ser
resolvidas, são situações que nós deixamos passar. Como eu disse há bocado, peguem
nas pequenas gotas de água e conseguem fazer um oceano. Eu, morando no Concelho de
Albufeira, Freguesia de Paderne, pá, considero que estas coisas me ultrapassam e
sinto-me indignado e foi por esse motivo que eu decidi cá vir, porque gostaria que estas
situações fossem resolvidas, são coisas que poderá haver resposta. Em relação ao
miúdo não há porque ele agora está em Tunes, agora não está em lado nenhum, não é?
Como todos nós sabemos, mas está em Tunes, é pá, mas em relação aos outros pontos
que eu expus anteriormente. O pavimento, é pá, metam um bocado de alcatrão, pá,
tapem, não façam tapete, não é preciso um tapete, tapem os buracos, não deixem que
aquilo se agrave mais, não deixem que os buracos fiquem enormes, cada vez pior. É pá,
em relação a esta situação da água, por favor vejam, há qualquer coisa que não está
bem, ou então resolvam os serviços, mudem de caixotes, metam as condições para as
pessoas poderem abrir e fechar e porem os lixos lá dentro, limpem, evitam que os
animais vão para lá efetivamente procurar alimentos e que venham destruir. Eu já não
falo das pinturas dos muros, não falo disso, porque isso pronto, contra os animais
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ninguém pode fazer nada, agora evitem que os animais se concentrem lá, porque o
caixote de lixo aberto, lixo lá dentro, é lógico, ele vêm, vão tentar, ficam por ali, estão
de baixo dos carros, sobem para os capôs, riscam os carros, também não falo disso,
riscam, é pá e arrancam cablagens porque vão procurar-se pôr em sítios e depois não
conseguem sair. Tentem por favor me ajudar e ajudar as pessoas que estão na mesma
situação que eu para que isto seja resolvido e para que não haja necessidade de
voltarmos cá novamente a reclamar sobre isto. Obrigado pela vossa atenção, ok?”

-----

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e considerou que se
tratam de situações graves. Referiu depois que se tratam de situações que
facilmente poderiam já ter sido resolvidas. Afirmou seguidamente que iria ligar ao
munícipe para combinar uma deslocação ao local em breve. Explicou ainda que
normalmente os buracos na estrada são da responsabilidade da junta de freguesia,
embora talvez se trate de uma situação de substituir o pavimento na íntegra, o
que já será da responsabilidade do município, sem prejuízo de entretanto se
taparem os buracos existentes. -----------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os casos de alunos condicionais já
acontecem há muito tempo, alunos que fazem anos após o dia quinze de setembro.
Explicou depois que este ano aconteceram seis ou sete casos de alunos que
excediam a capacidade da escola. Referiu também que ainda foi ponderada a
hipótese de abrir outra sala, mas coloca-se o problema de obter autorização para
abrir uma nova turma, sendo que a DGESTE não permite abrir turmas só com
alunos condicionais. Reiterou depois que infelizmente são recorrentes os casos dos
alunos que saem da creche, mas são condicionais para o pré-escolar. Referiu ainda
que já falou com a senhora vice-presidente para ver se se conseguiria fazer um
prolongamento da creche, o que não é fácil. Também voltou a referir que a
DGESTE não permite abrir turmas só com alunos condicionais. ------------------------ Vítor Santos - O munícipe interveio novamente perguntando: “Qual é a solução que
eles dão? Abandonam-se as crianças?” ------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz respondeu negativamente e explicou que em
regra são as creches que absorvem estas crianças. ------------------------------------ Vítor Santos - O munícipe interveio novamente dizendo: “O senhor tem que pedir
isso, não sou eu, eu não consigo resolver isso, os senhores é que são os responsáveis,
têm os vossos pelouros e nos quais podem tentar decidir.” -------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz explicou que estas decisões não dependem das
autarquias, nem dos agrupamentos de escolas. Referiu depois que a tutela está
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consciente do que se passa. ---------------------------------------------------------------- Vítor Santos - O munícipe interveio novamente dizendo: “Não se importam porque
não são os filhos deles, porque se fossem os filhos dessas pessoas garanto-lhe que eles
arranjavam facilmente. Têm poderes económicos para pô-los em escolas privadas, eles
nem andam no público, porque o público para eles é escumalha, mas o que acontece é que
essas pessoas é preciso chama-los à atenção, é preciso perguntar-lhes o que é que
fazemos a estas crianças? São seis em Albufeira, podem ser mais quatro noutro lado,
podem ser mais cinco noutro lado. O que é que fazemos a estas crianças? Abandonamos?” -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz explicou que se trata de uma situação recorrente
há muitos anos. ------------------------------------------------------------------------------ Vítor Santos - O munícipe interveio novamente dizendo: “Agradeço a sua
informação, mas se nós não tivéssemos efetivamente tomado a iniciativa, e outros pais,
de irmos procurar para os meter neste caso noutro concelho, não sei o que é que
faríamos às crianças. É complicado.” --------------------------------------------------------O senhor presidente disse que a situação foi resolvida porque existiam vagas
noutro concelho. ----------------------------------------------------------------------------- Vítor Santos - O munícipe interveio novamente dizendo: “Não estou a culpar
ninguém, atenção, não estou a culpar ninguém. Estou a transmitir uma situação para ser
seguida pela vossa parte e analisada. Eu acho que é grave, não vamos abandonar seis
crianças, não é? Nem uma, quanto mais seis. Acho que fazem parte de Paderne, os pais
são de Paderne.” ------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que foi bom o munícipe levantar esta questão, até para
se tentar arranjar uma solução para estes casos, solução que poderá passar pela
creche ficar com estas crianças durante mais um ano. Lembrou depois que a
creche de Paderne pertence ao sector privado, aliás como acontece com todas as
creches. Considerou seguidamente que a lei devia prever e contemplar a situação
destas crianças. Agradeceu depois a intervenção do munícipe e deu a palavra à
pessoa seguinte. ----------------------------------------------------------------------------- Sílvia Cabrita - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia, eu tenho aqui
três questões e vou começar aqui pela primeira que é sobre a ponte dos Barreiros, em
Paderne, gostava de vos deixar aqui algumas fotos, isto aqui é uma ponte, é um caminho
utilizado pela parte agrícola, mas não só, portanto, toda ali a zona de Paderne, Alcaria,
Barreiros e isso tudo. Esta ponte é, por acaso na altura estive lá e estava a passar um
trator, mas também está aqui um outro carro ligeiro, podem ver aqui o estado em que
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estão todos estes pilares, estão aqui fissuras enormes. Eu vou deixar as fotos
convosco, as fissuras aqui são enormes, como podem ver.” ---------------------------------O senhor presidente perguntou se a ponte está localizada nas Chaíças.-------------- Sílvia Cabrita - A munícipe respondeu dizendo: “É a ponte dos Barreiros, passa aqui
a Ribeira da Estacada, portanto isto está neste estado que podem ver aqui, fissuras,
isto a qualquer momento cai. A parte está assim, dos pilares, pronto, eu vou deixar aqui
as fotos convosco e agradecia que tomassem nota, não é? E que fosse feito alguma
coisa, até a nível da Proteção Civil, porque isso é um perigo e se vem mais uma
enxurrada, pronto, é perigoso. Gostaria então, se fosse possível, que verificassem no
local e a Proteção Civil tomasse a medidas devidas, não é? Segundo assunto, tem a ver
com a pavimentação da estrada da Balaia, eu, enquanto administradora do Condomínio
do Monte da Balaia, o lote oito e o lote nove, aliás toda a urbanização do Monte da
Balaia, uma parte foi feita a pavimentação e desde já agradeço em nome de todos os
condóminos, mas ali junto ao lote oito e ao lote nove, portanto naquele seguimento, na
estrada junto da Branqueira, há ali um pequeno atalho que vem dar ao Monte da Balaia,
não sei se estão a ver o que é que eu estou a falar? E essa estrada aí nesse seguimento,
portanto uma parte foi feita, o pavimento foi colocado e essa aí junto ao lote oito e ao
lote nove, não foi. Não sei se há alguma explicação da parte da câmara, se não?
Portanto e também era para ficar essa situação e se possível também colocar lombas,
porque ali vêm com uma velocidade enorme, lombas de redução. Depois outro assunto
que tem a ver com o Edifício Parra, na travessa da Parra, que o senhor presidente lá foi
e que na altura nós agradecemos, não é? A sua presença no local, foi feito, portanto
alcatroaram lá a estrada, a travessa, mas não sei se foi esquecimento ou não, acabaram
por não ligar as águas pluviais à manilha de esgotos que lá estava, portanto era para
relembrar essa situação. E depois também quero aqui deixar um agradecimento à
vereadora Cláudia Guedelha pelo trabalho, portanto nós mandámos mails e obrigada
pela obra que está a ser feita na estrada do Lajeado, nas caixas de esgotos. E pronto e
é isso, obrigada.” -----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse ter ideia que está a ser feito o projeto para reparar a
ponte dos Barreiros. ------------------------------------------------------------------------ Sílvia Cabrita - A munícipe interveio novamente dizendo: “Isso está muito perigoso,
isso está mesmo muito perigoso.” -----------------------------------------------------------O senhor presidente disse que vai ser vista a situação referida na pavimentação
do Monte da Balaia, bem como a situação da ligação das águas pluviais na travessa
da Parra. Afirmou depois que esteve ontem com o engenheiro na travessa da Parra
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e que a ligação referida vai ser realizada. ----------------------------------------------- Sílvia Cabrita - A munícipe interveio novamente dizendo: “Isso da ponte dos
Barreiros preocupa-me porque é utilizada por muitos veículos, tratores, e pode alguém
cair mesmo.” ----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que esta reparação também vai ser feita. ---------------- Sílvia Cabrita - A munícipe interveio novamente perguntando: “Eu nem sei se isso é
do vosso pelouro, se não? Eu não fui à junta de freguesia.” --------------------------------O senhor presidente agradeceu a colaboração dos munícipes e considerou que é
assim mesmo que a cidadania deve ser posta em prática, até porque o município
desconhece determinado tipo de situações e é muito importante que os munícipes
alertem para elas. Pediu seguidamente desculpa pelo incómodo causado e disse que
iria tentar resolver os problemas assinalados. Perguntou ainda se alguém queria
colocar mais alguma questão, como ninguém se pronunciou deu por encerrado o
período de audição do público e terminou agradecendo mais uma vez a presença de
todos. -----------------------------------------------------------------------------------------= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA =
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a habitação que a autarquia adquiriu em
Paderne provoca infiltrações nas casas adjacentes. Afirmou depois que muita gente não
teve conhecimento dos anúncios relativos às concessões nas praias, pelo que perguntou
como foi conduzido este procedimento. Referiu ainda que as obras na baixa de
Albufeira são importantes e que tem notado que algumas delas estão a ser realizadas,
embora defenda que deverão ser efetuadas obras mais profundas naquela zona, em vez
de simples obras de cosmética que aproveitam o período pré eleitoral para concretizar
algum efeito político. Considerou ainda que existe a necessidade de se criarem planos e
de ser feito planeamento, bem como regulamentos sobre o espaço e ocupação da via
pública. Afirmou seguidamente que as operações de cosmética também são
importantes, mas defendeu que não se deve começar uma casa pelo telhado, mas sim
pela base. Considerou depois que as obras infraestruturais necessárias ficaram
infelizmente por fazer. Perguntou seguidamente que ocupação turística se prevê para
este verão, dado que os hotéis já estão a receber reservas, embora muitas pessoas só
marquem as suas férias mais em cima da hora. Questionou também se o executivo
pensou nalguma alternativa à atividade turística, até porque o senhor presidente já por
várias vezes referiu que se poderia apostar na agricultura. Lembrou por último que
ainda não foi entregue o relatório sobre a aquisição do terreno em Vale Pedras. --------O senhor vereador Victor Ferraz disse que as pessoas precisam de muito apoio nesta
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fase de pandemia, mas o apoio não chega a toda a gente. Lembrou depois que os
vereadores não permanentes já propuseram várias medidas e algumas delas até foram
implementadas, embora de forma reduzida, como aconteceu com os vouchers. Afirmou
seguidamente que foi com grande estranheza que os vereadores não permanentes
começaram a assistir à colocação de outdoors junto às obras, uma vez que não se devia
gastar dinheiro neste tipo de estruturas, até porque as obras já estão a ser feitas, o
que revela alguma falta de sensatez, especialmente porque se vive um contexto de
crise generalizada em que as pessoas estão a passar mal. Referiu ainda que também
existem outdoors no concelho de obras que nunca foram realizadas. Pediu depois um
relatório sobre o que já foi gasto no ano passado e no ano corrente neste tipo de
campanhas publicitárias. Mais solicitou que este documento se fizesse acompanhar do
respetivo caderno de encargos. Reiterou seguidamente que esta não é a melhor altura
para se fazer este tipo de publicidade. -----------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que conhece um caso em que o titular dos
contratos de água é a mesma pessoa e tem duas casas diferentes, sendo que uma das
casas está fechada desde agosto, mas em que, no entanto, o valor da fatura é igual:
cinquenta e nove euros e trinta e tal cêntimos. Referiu depois que os contadores estão
na rua, pelo que não entende como o valor pode ser igual. Lembrou ainda que já houve
muitos problemas com a água, o que até já foi reconhecido pelo senhor presidente na
comunicação social, tendo então o autarca dito que a situação seria resolvida. Afirmou
seguidamente que pagou cerca de trezentos euros de água sem os ter gasto. Pediu
depois que lhe explicassem como é que uma casa fechada tem um valor tão elevado para
pagar, ainda para mais quando o contador da água está na rua. Referiu também que é
muito difícil as pessoas serem ressarcidas dos valores pagos a mais, mesmo quando os
serviços concluem que se tratou de um lapso. Afirmou seguidamente que ainda hoje
está para perceber de onde vieram aqueles trezentos euros que pagou, mas não gastou.
Disse depois que na mesma altura uma sua vizinha pagou cerca de quinhentos euros, o
que é muito esquisito. Considerou ainda que não se admite que erros destes estejam
agora a ocorrer em plena pandemia, quando as pessoas estão com mais dificuldades.
Afirmou seguidamente que o munícipe tem toda a razão pelas críticas que fez à questão
dos resíduos, até porque também no seu caso chega a ter lixo ao pé de casa durante
semanas. Referiu ainda que é quase preciso implorar para o município cortar a relva ou
limpar e tratar das ruas. Considerou também que é uma vergonha o que se paga na
fatura da água e que deve haver responsabilidade política por se cobrarem taxas tão
elevadas. Afirmou seguidamente que até acha bem que o baldes do lixo não tenham
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tampa, ou então que tenham um mecanismo para estarem meio abertos, uma vez que é
um nojo. Considerou ainda que as baratas também são um problema, tal como o munícipe
referiu. Considerou também que existe o hábito de empurrar responsabilidades para as
juntas de freguesia. Disse depois que ligou para o município para falar com o
departamento da assembleia municipal e esteve quarenta minutos à espera, situação
que só foi resolvida pela senhora dona Conceição Cruz, que teve que subir as escadas
para falar com as colegas da assembleia municipal. Contou ainda que sugeriu às
senhoras que chamassem os técnicos para resolver os problemas nos telefones, mas as
trabalhadoras ainda lhe responderam que sempre estiveram no gabinete, pelo que lhes
perguntou se estavam mortas ou surdas. Afirmou seguidamente que também noutro dia
esteve uma hora e meia ao telefone com os serviços para tentar resolver uma questão
relacionada com o fornecimento de água. Disse depois que assistiu há uns dias a uma
situação de uma idosa a quem não estava a ser autorizada a deslocação ao serviço de
atendimento, apesar de a munícipe explicar que já era a terceira vez que se deslocava à
autarquia. Considerou seguidamente que devia ser dada prioridade a estas pessoas.
Concluiu dizendo que o serviço de atendimento não está a funcionar melhor. -------------O senhor presidente disse que as obras que estão a ser feitas na baixa não são apenas
obras de cosmética, mas sim obras necessárias. Informou depois que a grande obra na
baixa não será feita ainda no presente ano, mas que serão feitas outras obras
necessárias naquela zona. Referiu depois que a APAL tem conhecimento que os turistas
do Reino Unido já fizeram algumas reservas, embora se tratem de reservas com
relativa pouca expressão. Afirmou seguidamente que o relatório sobre a aquisição do
terreno de Vale Pedras está a ser ultimado pela senhora doutora Lina Bazelga. Disse
depois que na audição pública do Plano de Resiliência e Recuperação referiu que o plano
deveria contemplar mais verbas para a diversificação da economia do Algarve,
nomeadamente para a agricultura e para a indústria branca, como poderá ser o caso de
painéis fotovoltaicos, podendo a região ter uma fábrica de componentes para estes
equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Rogério Neto disse que em setembro de dois mil e vinte apresentou
na câmara municipal a proposta para abertura do concurso para apoios recreativos,
sendo que em novembro do mesmo ano também apresentou na câmara municipal a
proposta de abertura do concurso público para apoios balneares. Explicou seguidamente
que o concurso dos apoios recreativos foi publicado no Diário da República de vinte e
dois de novembro, tendo o concurso sido publicitado no site do município na mesma
data. Lembrou depois que este concurso também foi publicitado através da colocação
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de editais em todos os locais de estilo, como sempre é feito. Referiu ainda que também
foi contactada a associação que representa a maioria dos concessionários de apoios
recreativos, que se predispôs a informar todos os interessados. Afirmou seguidamente
que houve um lapso e que sabe de duas pessoas que não foram contactadas, uma delas
acabou por concorrer na mesma e outra apresentou uma exposição. Informou depois
que ainda está a ser tratado o programa do procedimento dos apoios balneares,
estando neste momento praticamente concluído, sendo que está pronto há algumas
semanas o respetivo despacho para anúncio em Diário da República e em edital, mas foi
entendido que não faz sentido estar a publicitar a abertura deste concurso numa altura
em que o país está em confinamento, até porque os interessados têm depois trinta dias
para se deslocarem a várias instituições, nomeadamente à Autoridade Marítima
Nacional. Explicou ainda que se aguarda que passe a situação de confinamento para
depois abrir este procedimento. Salientou seguidamente que o município aceitou as
competências nesta área no ano dois mil e dezanove, pelo que não foi possível lançar
estes concursos nesse ano, até porque a época balnear já estava a decorrer quando a
Autoridade Marítima Nacional disponibilizou alguma documentação necessária, razão
pela qual só em dois mil e vinte se abriu o concurso para as atividades recreativas e em
dois mil e vinte e um será aberto concurso para os apoios balneares. Perguntou depois
se seria necessário prestar mais algum esclarecimento neste âmbito e referiu que
estava disponível para prestar qualquer outro esclarecimento que se revelasse
necessário. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente considerou que a questão dos outdoors é uma questão
comunicacional e que não se trata de gastar dinheiro que faz falta noutro lado. Afirmou
ainda que existem exemplos por todo o país de gastos muito superiores nesta área,
alguns deles por parte de municípios mais carenciados. Referiu depois que iria pedir um
relatório sobre os outdoors. Lembrou também que a questão do atendimento tem sido
uma batalha no sentido de tentar melhorar o atendimento telefónico e presencial, mas
que ainda não se tinha apercebido que esta questão se verificasse no gabinete de apoio
à assembleia municipal. Afirmou seguidamente que podem acontecer várias coisas que
justifiquem o facto de uma casa fechada ter uma fatura elevada de água,
nomeadamente uma rotura na canalização, até porque o valor da fatura depende sempre
do que foi gasto. -----------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que também se pode explicar por se tratar do
mesmo titular do contrato, uma vez que assim é mais fácil resolver a questão.
Estranhou depois que não tenha sido feita qualquer contagem durante seis meses. ------2 de março de 2021

O senhor vereador Victor Ferraz disse que essa situação não é legal, uma vez que tem
que ser feita uma leitura de dois em dois meses. -------------------------------------------A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que foi feito um apelo para que as pessoas
façam a leitura dos contadores e a comuniquem aos serviços, isto porque existe alguma
escassez de meios e também a necessidade de reorganizar os serviços. Afirmou depois
que gostaria de ter acesso aos dados do caso específico que a senhora vereadora Sara
Serra relatou, para que assim o pudesse entender e explicar. Considerou também que é
natural que tivesse sido utilizado um valor estimado, dado que são feitos acertos no
final de um período de estimativa, o que pode ser evitado se os consumidores
comunicarem a leitura do contador mensalmente. Lembrou ainda que esta comunicação
pode ser feita por telefone, mas também via email. Disse seguidamente que algumas
disparidades entre valores reais e valores faturados se devem a alguma escassez de
meios, atendendo também ao período de crise pandémica que se está a verificar, o que
aliás tem acontecido em vários outros serviços, como é o caso do serviço de
eletricidade. Explicou ainda que para evitar estas questões foi feito um comunicado no
presente mês, estando já outro comunicado preparado para sair. ------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou onde estava este comunicado. ---------------A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que este comunicado foi expedido pelo
correio. ---------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou se este comunicado foi enviado juntamente
com a fatura de água. ------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que este comunicado foi expedido pelo
correio para as pessoas que não tinham pago e que no presente mês vai ser enviado um
outro a alertar e a dar mais tempo a quem ainda não pagou. -------------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou se o comunicado foi enviado somente a
quem não pagou. ------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que nesta fase inicial foi apenas enviado
para as pessoas que tinham faturas em atraso. Lembrou depois que tem sido feito um
apelo através do site do município e também das redes sociais para que os munícipes
ajudem neste processo, dado que é importante que o munícipes comuniquem as leituras,
não pagando assim o que não consumiram. Explicou ainda que a faturação de janeiro
reporta a dezembro. -------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que a casa está fechada desde finais de agosto
último. ----------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que seria importante a senhora vereadora
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Sara Serra disponibilizar mais elementos sobre este problema, para que assim os
serviços possam analisar este caso concreto. -----------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que enviar um comunicado para quem tem as
faturas em atraso inibe os restantes munícipes de saber essa informação. Considerou
também que não é correto passar para os munícipes a responsabilidade de efetuar
leituras, até porque nem todas as pessoas têm literacia digital, como aliás se pode
verificar pela quantidade de idosos que não conseguem ler os sms das vacinas. Afirmou
ainda que é muito feio o município descartar esta responsabilidade, obrigando os
munícipes a enviar a suas leitura por email porque os telefones da autarquia não
funcionam. Lembrou também que esta situação já foi muita chata no primeiro
confinamento, pelo que perguntou como é que é possível que uma situação de uma
fatura de cinquenta e nove euros se possa verificar no caso de uma pessoa reformada
numa altura em que as pessoas não têm dinheiro e andam a passar fome. Perguntou
seguidamente porque é que os contadores que estão na rua não são lidos. ---------------A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o município cumpre sempre a lei
relativamente à obrigatoriedade dos períodos de consumo. Reiterou ainda que a
pandemia tem obrigado a reorganizar os serviços, dada a dificuldade que existe a nível
de recursos humanos. Considerou depois que não se estão a responsabilizar os
munícipes e o comunicado serviu para alertar as pessoas que podiam não ter recebido
as cartas, como aconteceu na primeira fase, dado que os CTT também tiveram muita
dificuldade em entregar todas as cartas. Afirmou depois que todos os cidadãos têm a
responsabilidade de corresponder aos apelos da autarquia, especialmente quando é para
benefício dos próprios. Reconheceu seguidamente que nem todas as pessoas têm acesso
a comunicações digitais, mas muitas famílias têm rede de apoio. Lembrou também que o
Projeto Albufeira Mais Vida vai a casa dos idosos prestar imensos serviços de resposta
em articulação com os serviços de ação social, isto para que todas estas questões
sejam resolvidas, tentando assim minimizar o problema. Defendeu depois que as
pessoas devem reportar ao município quaisquer outros problemas que tenham, para que
os serviços possam tentar resolver a questão. ---------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou novamente porque não é feita a contagem
dos contadores que se encontram no exterior. Referiu depois que queria que a resposta
a esta questão ficasse em ata. --------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que a questão já foi respondida. -------------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou se não existem pessoas para fazer a leitura
dos contadores. ------------------------------------------------------------------------------2 de março de 2021

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a escassez de recursos humanos
atinge muitos serviços, o que se agrava em contexto de crise pandémica, até porque já
se deram casos de equipas infetadas, razão pela qual existe a necessidade de ser feita
uma gestão mais criteriosa em termos de pessoal. Considerou depois que ainda assim o
município cumpre o que é exigido por lei. Explicou seguidamente que também se tem
apelado aos munícipes que ajudem neste processo, uma vez que a consequência final é o
benefício de cada um. ------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que os munícipes não têm acesso ao Edifício dos
Paços do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
defenderam que se devia aproveitar este período para se fazerem as obras
necessárias, o que felizmente está a acontecer nalguns casos. Considerou depois que
ainda assim ficam por fazer obras essenciais, como é o caso da rua do MFA, o que é
lamentável porque Albufeira precisa destas obras. Lembrou ainda que a obra mais
pesada da baixa tem que ser equacionada, até porque o plano de drenagem já foi falado
no início do mandato, mas passados quatro anos este plano resume-se a uma ligação a
uma estação elevatória e pouco mais. Considerou também que se está a perder a
oportunidade de arrumar o espaço da baixa da cidade, o que também carece da criação
de regulamentos e da existência de um pulso mais firme para arrumar todo aquele
espaço. Afirmou seguidamente que está preocupado e que as coisas já não vão voltar a
ser como eram, o que vai implicar que Albufeira vá passar uns anos diferentes. Disse
depois que muitas pessoas acham que as portas se vão abrir e tudo fica resolvido, mas
esta não é a sua opinião. Referiu depois que existem muitas coisas graves a acontecer,
nomeadamente no campo social e no campo económico. Defendeu seguidamente que esta
crise também traz oportunidades que se não forem aproveitadas agora nunca mais o
serão, como é o caso da qualificação do turista, da oferta turística, sendo que a câmara
municipal tem neste aspeto um papel fundamental a fazer e não se pode divorciar dele.
Lembrou ainda que o senhor presidente também é presidente da APAL e que afirmou
que as reservas são poucas, embora existam novos mercados a emergir e novas
oportunidades a explorar, o que requer um trabalho de fundo, trabalho esse que não é
para levar com ligeireza, mas sim com responsabilidade. Defendeu também que não é
com egos ou vaidades pessoais que se conseguem resolver as coisas, dado que tem que
ser feito um trabalho profundo de análise e de implementação de medidas. Afirmou
seguidamente que os vereadores não permanentes não querem um concelho a rebentar
pelas costuras de turistas, mas sim um concelho que seja valorizado. Lembrou ainda que
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também é preciso valorizar os residentes, o que tem sido muito esquecido. Disse depois
que os vereadores não permanentes esperam que muita coisa venha para o Algarve e
para o Concelho de Albufeira com a implementação do Plano de Resiliência e
Recuperação, mas estes edis defendem que a câmara municipal também pode fazer
muito pelo concelho. --------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que todos os membros da câmara municipal estão
preocupados com a situação e que não tem dúvidas que os próximos tempos não serão
fáceis. ----------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e
pela sequência nesta prevista, ou seja:------------------------------------------------------A – GENERALIDADES
= ATAS DAS REUNIÕES DE 2, 15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2020 =
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia dois
de dezembro 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. ---------------------------------Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia quinze
de dezembro 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. ---------------------------------Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia vinte e
dois de dezembro 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. ---------------------------------Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vicepresidente, os senhores vereadores Rogério Neto, Ricardo Clemente, Victor
Ferraz, e a senhora vereadora Cláudia Guedelha. ---------------------------------------Não participou na votação a senhora vereadora Sara Serra pelo facto de não ter
participado na reunião em causa. ----------------------------------------------------------= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA =
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário
da Tesouraria do dia um de março de dois mil e vinte e um, eram das quantias de: -------Operações Orçamentais – cinquenta e sete milhões, duzentos e cinco mil, cento e
quarenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos.---------------------------------------------Operações não Orçamentais – um milhão, novecentos e catorze mil, quatrocentos e
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setenta e um euros e noventa e um cêntimos.-----------------------------------------------= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES =
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus
membros, do teor: ---------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 14-B/2021, de vinte e dois de fevereiro, que alarga o apoio
excecional à família no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas
presenciais; ----------------------------------------------------------------------------------- Do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2021, de vinte e dois de fevereiro, que
Regulamenta a atualização extraordinária das pensões prevista na Lei do Orçamento do
Estado para 2021; ---------------------------------------------------------------------------- Da Portaria n.º 40/2021, de vinte e dois de fevereiro, que altera a
regulamentação relativa ao registo de candidatura ao Programa de Arrendamento
Acessível; ------------------------------------------------------------------------------------- Da Portaria n.º 41/2021, de vinte e dois de fevereiro, que altera a
regulamentação do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação; ---------------------------- Da Portaria n.º 42/2021, de vinte e dois de fevereiro, que altera a
regulamentação relativa à inscrição de alojamentos no Programa de Arrendamento
Acessível; ------------------------------------------------------------------------------------- Do Decreto-Lei n.º 15/2021, de vinte e três de fevereiro, que cria um regime
especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução
de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social; --------------- Da Portaria n.º 43/2021, de vinte e três de fevereiro, que procede à nona
alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social
Europeu; -------------------------------------------------------------------------------------- Da Portaria n.º 44/2021, de vinte e três de fevereiro, que altera a
regulamentação do regime que estabelece o Porta de Entrada - Programa de Apoio ao
Alojamento Urgente; ------------------------------------------------------------------------- Do Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, de vinte e cinco de
fevereiro, 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 69-A/2021, de vinte e cinco de
fevereiro, autorização da renovação do estado de emergência; --------------------------- Da Resolução da Assembleia da República n.º 70/2021, de vinte e seis de
fevereiro, que recomenda ao Governo medidas na área da saúde. -------------------------= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS,
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DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS =
A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de
competências próprias ou delegadas pela câmara municipal e pelos vereadores, no uso
de competências delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram
apresentadas e que ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e
efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES =
Não foram prestadas nem solicitadas quaisquer informações. -------------------------= TRANSPORTES – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente, em onze de fevereiro 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 pela Fundação António Silva Leal, para
deslocação de três trabalhadores, diariamente e no período da manhã, com o trajeto
Albufeira-Guia, 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 três de fevereiro 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 março corrente: -------------------------------------------------- Clube Desportivo Areias de S. João, para deslocação a Pombal, com saída no dia
treze e regresso no dia catorze; ------------------------------------------------------------ Imortal Basket Clube, para deslocação à Maia com saída no dia quatro e regresso no
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dia seis. ---------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------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.------------------------------------------------------------------------------------= APOIOS – PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA DA FLORESTA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara em onze de fevereiro último, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Vem a professora Maria Carvalho, a qual faz parte do projeto educativo de escola da
floresta e zero waste, na zona de Aljezur, solicitar material e mobiliário escolar que
esteja armazenado sem destino, de modo aumentar a pegada ecológica. ------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. 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, 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, desportiva, recreativa ou outra; ---------------2. Que a situação se enquadra nesta previsão legal; ---------------------------------------3. Que foi recolhido, pela Divisão de Educação, mobiliário (mesas e cadeiras de 1.º
ciclo) de algumas escolas do concelho, uma vez que se encontra em mau estado de
conservação e foi armazenado na garagem do Edifício da Rua do MFA, durante algum
tempo, para a eventualidade de ser necessário; -----------------------------------------4. Que o mobiliário já não se encontra em condições de ser utilizado e irá para o lixo. --Proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal delibere aprovar que a equipa do Projeto Educativo de Escola da
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Floresta, recolha o mobiliário da garagem do Edifício da Rua do MFA, que se encontra
em mau estado de conservação.” ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – ARS ALGARVE – CENTRO DE SAÚDE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e quatro de fevereiro último, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Pela ARS Algarve- Centro de Saúde de Albufeira, que, através do documento junto ao
presente, (mensagem eletrónica I-CMA/2021/2594) e, na sequência das suas
necessidades de material e EPIs para todas as unidades funcionais do Centro de Saúde
de Albufeira, solicita a disponibilização de equipamentos de proteção individual e
solução desinfetante de mãos e superfícies, no âmbito da prevenção do contágio pelo
COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
11 de março de 2020; ---------------------------------------------------------------------2. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio
de COVID-19 e, como tal, as medidas de prevenção e controlo são indispensáveis
para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; ------------------------3. A necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual por parte dos
profissionais de saúde, de modo a reduzir o risco de exposição ao risco de contágio
por COVID-19, garantindo a segurança e saúde dos mesmos e da comunidade; -------4. O necessário reforço da limpeza e desinfeção das superfícies enquanto medida de
prevenção da transmissão por SARS-CoV-2, de acordo com a orientação n.º
014/2020 de 21/03/2020 da DGS; ------------------------------------------------------5. Compete ainda ao Município de Albufeira a atribuição de apoios às atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da
saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;--------------------------------------6. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro; ---------------------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------A cedência de equipamentos de proteção individual e solução hidroalcoólica para
desinfetante de mãos e solução desinfetante de superfícies, sendo estes equipamentos
e consumíveis indispensáveis para a prevenção da propagação de contágio do COVID-19:
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500 Máscaras Cirúrgicas---------------------------------------------------------------------100 Toucas -----------------------------------------------------------------------------------1 Garrafão de 20 litros de solução hidroalcoólica ------------------------------------------1 Garrafão de 25 litros de solução desinfetante de superfícies.” -------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e quatro de fevereiro
último, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------“Considerando que ----------------------------------------------------------------------------1. É competência do Município participar na prestação de serviços e prestar apoio a
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes
da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas
condições constantes de regulamento municipal, conforme estabelecido no n.º 1 do
art 33 na alínea v) na Lei 73 de 2013.----------------------------------------------------2. A AOA (Associação Oncológica do Algarve) desenvolve trabalho de apoio prevenção
e tratamento do cancro da mama a mulheres residentes no Algarve. ------------------3. A AOA (Associação Oncológica do Algarve) promove acções de sensibilização para a
causa da luta contra o cancro, designadamente a Mamamaratona 2021. ---------------Proponho --------------------------------------------------------------------------------------Que a Ex.ª Câmara delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 1.000€ (mil euros)
a AOA (Associação Oncológica do Algarve) para que a mesma possa cumprir os seus
objectivos sendo que, a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, na redacção em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” --Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e cinco de fevereiro
último, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O Centro Paroquial de Paderne é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, reconhecida como
pessoa coletiva de utilidade pública de ordem jurídica canónica; -----------------------2. O Centro Paroquial de Paderne assegura o funcionamento dos 3 equipamentos
sociais, em Albufeira, Ferreiras e Paderne, com 7 respostas sociais em atividades; --3. A Instituição tenciona alargar o serviço de Apoio Domiciliário à freguesia das
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Ferreiras, tendo em conta as situações sinalizadas; ------------------------------------4. A Instituição solicitou ao Município, a cedência de uma viatura para fazer face ao
desempenho das funções, relativamente ao número anterior; --------------------------5. O Município não dispôs de viatura, para conceder a sua cedência ao Centro Paroquial
de Paderne; -------------------------------------------------------------------------------6. O Centro Paroquial de Paderne, solicita um apoio financeiro para adquirir uma
viatura, de forma a alargar o número de utentes do serviço de apoio domiciliário; ---7. Conforme disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na atual redação, compete às Câmaras Municipais apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças;-------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira ao
Centro Paroquial de Paderne no valor de 15.000€ (quinze mil euros), sendo que a
entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em
vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código, aprovando o respetivo
protocolo que se encontra em anexo.” -------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do
número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo,
no primeiro assunto, e com fundamento no facto de fazer parte do júri do
concurso, no segundo assunto, e invocando o previsto na alínea d) do número um,
do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou as
respetivas situações de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a
presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------------------------------= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“A

ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA

DOS

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS

DE

ALBUFEIRA através do ofício anexo solicitou um aditamento ao Protocolo em Vigor
com a CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA no que concerne à alteração do valor
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financeiro atribuído, fixado em € 300.000 para o montante de € 750.000. Esta
alteração afigura-se como necessária para a entidade prosseguir a sua missão no
presente ano. ---------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Nos termos do art.º 2.º, da Lei n.º 32/2007, de 13 de Agosto, As Associações
Humanitárias de Bombeiros (AHB) são pessoas colectivas sem fins lucrativos que
têm como escopo principal a protecção de pessoas e bens, designadamente o socorro
de feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em
actividade, para o efeito, um Corpo de Bombeiros (CB); --------------------------------2. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Albufeira (AHBVA) detém e
mantêm em atividade o Corpo de Bombeiros de Albufeira (CBA) que se constitui
como uma unidade operacional, oficialmente homologada e tecnicamente organizada,
preparada e equipada para o cabal exercício das missões atribuídas pelo art.º 3.º, do
decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo
decreto-lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, tendo como área de atuação principal
o espaço geográfico correspondente ao concelho de Albufeira, pelo qual é
responsável pela intervenção operacional no âmbito da proteção e socorro;-----------3. Na respetiva área de atuação, de acordo com o Despacho n.º 20915/2008, de 11 de
agosto do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os corpos de
bombeiros asseguram a atividade operacional através de uma força mínima de
intervenção operacional (FMIO), em regime de prevenção e alerta permanente no
quartel, constituída e organizada em função da natureza e nível de riscos a prevenir,
dispondo do número de unidades necessárias ao cumprimento das respetivas
missões. -----------------------------------------------------------------------------------4. Que para o cabal desempenho das missões legalmente consagradas esta unidade
operacional terá de manter um quadro de recursos humanos qualificados, num
equilíbrio entre bombeiros em regime profissional e bombeiros em regime de
voluntariado, para corresponder às elementares necessidades da população, com
uma capacidade instalada que permita responder eficazmente aos pedidos de
socorro; -----------------------------------------------------------------------------------5. Presentemente a resposta operacional, que é assegurada, em matéria de primeira
intervenção 24h por dia, pela obrigatoriedade da prontidão que é exigida, está na
dependência de 56 Bombeiros e 9 técnicos administrativos e de serviços de apoio
fundamentais que integram o quadro de profissionais da AHBVA. Em suma a
associação tem a seu cargo 65 profissionais com um encargo salarial de €
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1.350.566,00; -----------------------------------------------------------------------------6. Para além dos custos referidos, existem custos e serviços externos num total de €
684.960,00, rúbrica de custos que agregam entre outros despesas como, trabalhos
especializados (€ 294.049,00), combustíveis (€ 105.886,00), electricidade (€
13.578,00), comunicações (€ 20.202,00), conservação e reparação (€ 99.242,00),
seguros (€ 26.038), materiais de Primeiros Socorros (€ 49. 593,00), entre outros; -7. Relativamente à obtenção de receitas, a Associação deteve uma quebra no ano de
2020 superior a € 322.000,00; ----------------------------------------------------------8. O Município de Albufeira reconhece, de forma incontestável, a importância social
dos fins prosseguidos e dos serviços desempenhados pela referida associação
humanitária junto de toda a comunidade albufeirense, nomeadamente no combate a
incêndios, na protecção civil, no socorrismo, no transporte de doentes e nos
socorros a náufragos e falésias; ---------------------------------------------------------9. Em 17 de março de 2006, foi outorgado entre o Município e a referida Associação,
um Protocolo de Colaboração destinado a “regular as relações existentes entre
todos os Outorgantes, com vista à continuação da prestação do apoio social a todos
os munícipes do concelho”; ---------------------------------------------------------------10. No âmbito daquele protocolo, o Município de Albufeira obrigou-se a colaborar na
realização dos objectivos da Associação Humanitária, nomeadamente, a atribuir, de
acordo com a rúbrica de subsídios do orçamento municipal, uma comparticipação
financeira no valor de 300.000,00 € (trezentos mil euros); ----------------------------11. Em 9 de dezembro de 2010, foi outorgada uma Adenda ao Protocolo de Colaboração
entre o município de Albufeira e a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Albufeira, assinada em 17 de março de 2006; --------------------------12. Por força da assinatura daquela Adenda, foi alterada a redacção da Cláusula Quarta
do Protocolo de Colaboração referido, a qual passou a ter a seguinte redacção: ------“No âmbito do presente Protocolo, o Primeiro Outorgante abriga-se a colaborar na
realização dos objectivos do segundo Outorgante, nomeadamente, atribuir, de
acordo com a rúbrica de transferências correntes do orçamento municipal, uma
comparticipação financeira, valor este que será revisto anualmente, por deliberação
camarária, nos termos legais (alínea a))”; ------------------------------------------------13. Nos termos da alínea e) daquela transcrita cláusula contratual, “o apoio anual
previsto na alínea a) poderá ser feito em prestações ao longo do período a que
respeita”;----------------------------------------------------------------------------------14. Mediante requerimento enviado ao Município, veio a “Associação Humanitária dos
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Bombeiros Voluntários de Albufeira” solicitar à Digníssima Câmara Municipal uma
comparticipação financeira aqui integralmente reproduzida toda a fundamentação
invocada pela Associação para sustentar o peticionado; --------------------------------15. Preceitua o art.º 33.º n.º 1, respectivamente, alíneas o) e r) da Lei n.º 75/2013, de
12 de Setembro que “compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de
apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à
execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem
como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos”; assim como “colaborar no
apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com entidades da
administração central”. -------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Com fundamento no disposto na cláusula quarta, alínea a) do Protocolo de Colaboração
outorgado entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Albufeira, acima melhor referido, atribuir, a esta associação sem fins lucrativos, uma
comparticipação financeira, no valor € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros)).”O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este apoio é para passar de
trezentos mil euros para setecentos e cinquenta mil euros anuais. --------------------A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente. --------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes sabem
que existem problemas com o pagamento de salários, que poderão estar em risco
por causa da quebra de receita verificada. Afirmou depois que no ano passado o
apoio se dividiu em várias tranches, pelo que perguntou se o valor proposto
substitui essas tranches. -------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que este será o pedido anual de apoio, embora
não possa garantir que a entidade não faça mais algum pedido ao longo do ano, a
título de reforço. ---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Rogério Neto,
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, tendose ausentado da sala. -----------------------------------------------------------------------= IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DE NEGOCIAÇÃO, COM PUBLICAÇÃO PRÉVIA
DE ANÚNCIO, PARA VENDA DE UMA PARCELA DE TERRENO (PRÉDIO
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RÚSTICO) SITA EM AREIAS DE S. JOÃO, FREGUESIA DE ALBUFEIRA E
OLHOS DE ÁGUA – RELATÓRIO DO JÚRI =
Relacionado com este assunto e subscrito pelos membros do júri do procedimento, foi
apresentado o segundo relatório final, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitante à
presente reunião, e que, em conclusão, refere o seguinte: ---------------------------------“Assim, propõe o júri a não adjudicação definitiva do procedimento para venda de uma
parcela de terreno (prédio rústico) sita nas Areias de S. João, freguesia de Albufeira
e Olhos de Água, município de Albufeira, em resultado da não aceitação da única
proposta apresentada pela empresa JUPITERDRAGON, UNIPESSOAL, LDA.. ----------Mais se propõe a devolução do cheque prestado pela concorrente a título de sinal, nos
termos do disposto no número 4.1.2. do documento que consagra as regras do
procedimento, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira de 21 de
agosto de 2018.” -----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor do relatório
e nos termos do mesmo, mandar proceder nos precisos termos sugeridos. -----------Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Rogério Neto,
que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o primeiro reassumido a
presidência. ----------------------------------------------------------------------------------= PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO - ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E
RESÍDUOS SÓLIDOS – MESES DE JANEIRO A JUNHO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente, em vinte e cinco de fevereiro último, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Adoção de medidas extraordinárias no âmbito da pandemia Covid-19 – Prorrogação do
prazo de pagamento das faturas por consumos de fornecimento de água, respeitantes
aos meses de janeiro a junho de 2021. ------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. O estado de emergência em vigor, relativamente à pandemia causada pela doença
COVID-19, torna necessário a continuação da adoção de medidas de molde a poder
proteger os munícipes, evitando uma crise social de maiores proporções; -------------2. As medidas já adotadas pelo Município (no âmbito das suas atribuições e
competências), no que ao apoio às famílias e à economia local diz respeito, afiguramse como essenciais para que estas recuperem desta fase difícil provocada pela
pandemia; ---------------------------------------------------------------------------------3. Pese embora, atualmente, se assista à crescente diminuição de número de casos de
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contágio no país e, em Albufeira, os efeitos económicos desta pandemia se
estenderão muito para além do período em que a mesma se considere debelada; -----4. A inatividade a que os estabelecimentos comerciais estão forçados, provoca
certamente sérios problemas económicos aos agentes económicos e, como
consequência, às famílias cuja subsistência deles dependem; --------------------------5. O Município de Albufeira, no âmbito das suas atribuições e competências tem vindo,
ao longo de todo este período de pandemia, a levar a cabo um conjunto de medidas
de mitigação dos efeitos provocados junto dos seus munícipes, nomeadamente, a
isenção do pagamento das tarifas fixas de águas, águas residuais e resíduos sólidos; 6. É intenção desde Município alargar, em favor de todos os consumidores, as medidas
de apoio e mitigação da pandemia no que a esta matéria diz respeito; -----------------7. Para o efeito, de molde a poder proteger as suas populações, evitando uma crise
social de maiores proporções se pretende, com a presente, conferir a todos os
consumidores dos serviços de abastecimento de água do município de Albufeira,
sejam eles pessoas individuais ou coletivas, um período mais alargado de liquidação
das faturas referentes aos consumos e tarifas variáveis de água, águas residuais e
resíduos sólidos respeitantes aos meses de janeiro a junho de 2021; -----------------8. Enquanto medida de apoio social, colocando todos os consumidores afetados, numa
posição de igualdade, se afigura razoável definir a prorrogação, por um período até
90 (noventa) dias; -------------------------------------------------------------------------9. A presente medida, não se destina a isentar o pagamento do consumo e tarifas
variáveis decorrentes da prestação do serviço de abastecimento de água, os quais,
todos os consumidores se encontram obrigados, por força do estipulado no
Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Albufeira; -------10. A decisão sobre o presente, constitui matéria da competência da Câmara Municipal,
conforme previsto nas alíneas e), o) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------PROPONHO: ---------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira: ------------------------------------------ Delibere aprovar um prazo adicional de até 90 (noventa) dias, (contados a partir do
dia seguinte ao último dia para liquidação da respetiva fatura), para liquidação das
faturas por consumos e tarifas de água, águas residuais e resíduos sólidos,
respeitantes aos meses de janeiro a junho de 2021; ------------------------------------ Delibere que, quinze dias antes do término daquele referido prazo, se proceda a um
aviso aos respetivos consumidores, com o alerta de que esgotado o prazo de 90 dias
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as faturas em divida transitarão para cobrança coerciva, através de processo de
execução fiscal. --------------------------------------------------------------------------- Delibere que a presente medida será reavaliada em junho de 2021.” ------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO –
ADITAMENTO POR CONTA DO CONTRATO PARA O ANO 2021 – IMORTAL
BASKET CLUB =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o IMORTAL
BASKET CLUBE, um Adiantamento ao Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo para apoio ao projeto sénior masculino desenvolvido pelo Clube. --------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. O “Município” reconhece que a concessão de apoio a atividades desportivas reveste
manifesto interesse para a comunidade, porquanto a prática do desporto contribui,
indubitavelmente, para a melhoria da qualidade de vida das populações; --------------2. O “Clube” é uma Associação Desportiva, sem fins lucrativos, que incrementa,
promove, desenvolve e proporciona o acesso à prática desportiva em geral e a
ocupação dos tempos livres, aos jovens e restante população do concelho, dando
formação e possibilitando aos atletas a frequência das modalidades de Basquetebol. 3. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas,
promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto,
nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. ------------4. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da
Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as
autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e
do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ---------------------------5. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências
do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município. ----------------------------------------------------------------------------------6. O apoio financeiro global às atividades desportivas foi aprovado no Orçamento e
Plano de Atividades do Município para o ano de 2021; ----------------------------------7. Por reconhecer as dificuldades financeiras sentidas por algumas coletividades
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desportivas, tem vindo o “Município” a conceder apoios de natureza financeira,
através da atribuição de comparticipações diversas atribuídas ao longo do ano civil; -8. Na esteira do mencionado, tem sido celebrado anualmente um Contrato Programa de
Desenvolvimento Desportivo no qual são considerados e devidamente apoiados todos
os projetos de desenvolvimento desportivo apresentados pelo “Clube”. ---------------9. Um desses projetos diz respeito ao apoio à equipa sénior que disputa atualmente a
Liga principal de Basquetebol, Liga Placard, cuja época se encontra a decorrer. ------10. Em ofício remetido ao “Município”, o “Clube” faz saber das suas dificuldades em
manter este projeto, tendo em conta a perda inesperada de um conjunto de apoios
que estavam previstos no início da época, o que compromete o que resta da
temporada. --------------------------------------------------------------------------------11. O “Município” reconhece que a equipa sénior do “Clube” está a desenvolver um
trabalho de grande qualidade, que tem vindo a ser seguido e apoiado pela
comunidade local, contribuindo também para a visibilidade e boa imagem do concelho
de Albufeira. ------------------------------------------------------------------------------12. É sabido que a propagação da infeção por doença respiratória COVID-19, bem como
as sucessivas Declarações de Emergência e Calamidade, geraram novas dificuldades
ao tecido empresarial e ao movimento associativo. --------------------------------------13. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
instrumentos disponíveis para a sustentabilidade dos projetos desportivos locais. ---14. Não estando ainda concluídos os documentos que o “Clube” deverá apresentar para a
celebração do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, solicita
o “Clube” que o “Município” atribua um Adiantamento ao mesmo. -----------------------15. Existe interesse na promoção da referida modalidade e sendo este um projeto
credível, estão criadas as condições para avançar com o respetivo adiantamento. ------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração de um
Adiantamento por conta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo de
2021, com o Imortal Basket Clube no valor de € 28.000 (vinte e oito mil euros).” --------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta de aditamento ao contrato-programa de
desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a
atribuição de uma comparticipação financeira no valor de vinte e oito mil euros
destinada a apoiar o projeto da equipa sénior masculina.-----------------------------------2 de março de 2021
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CENSOS 2021 – INDICAÇÃO DE TÉCNICO MUNICIPAL – DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
um despacho proferido pelo senhor presidente, em cinco de fevereiro último, do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Tendo em conta: -----------------------------------------------------------------------------Que o Decreto-Lei n.º 54/2019 de 18 de abril, que estabelece as normas que se deve
obedecer para a realização do XVI Recenseamento Geral da População e do VI
Recenseamento Geral da Habitação, designados abreviadamente por Censos 2021, que
atribui às câmaras municipais a responsabilidade da organização, coordenação e
controlo das tarefas de recenseamento na área de jurisdição do respetivo município,
onde as juntas de freguesia, por sua vez, cooperam com os serviços da respetiva
câmara municipal na execução das operações; ----------------------------------------------Que nos termos da alínea bbb) do art.º 33 da Lei 75 de 2013 de 12 de Setembro, é
atribuída competência ao Presidente da Câmara para assegurar o apoio adequado ao
exercício de competências por parte do Estado; -------------------------------------------Que dos resultados dos CENSOS, são construídos diversos indicadores de Política de
Coesão Territorial de grande importância para o Município, devendo o mesmo acautelar
a sua correta execução;----------------------------------------------------------------------Que os Censos 2021 têm por objetivo: ------------------------------------------------------a) A recolha, o apuramento, a análise e a divulgação de dados estatísticos oficiais
referentes às características demográficas e socioeconómicas da população e do
parque habitacional; --------------------------------------------------------------------------b) A constituição de uma base de informação de referência para a seleção e extração
de amostras, para suporte aos inquéritos a realizar no quadro do sistema de informação
estatística sobre as famílias e os indivíduos; -----------------------------------------------c) A constituição de uma base de dados de natureza individualizada sobre edifícios,
alojamentos, famílias e indivíduos, que possibilite a integração de dados provenientes
de fontes administrativas, no quadro da transição para um modelo censitário que
proporcione a disponibilização de informação censitária mais frequente e com menores
custos. ----------------------------------------------------------------------------------------Que o envolvimento e cooperação das autarquias locais será determinante no sucesso
da operação censitária, pela sua proximidade às populações e pela possibilidade de
facultarem os meios e infraestruturas de apoio necessários à realização da operação. --Que os Censos 2021 exigirão o recrutamento temporário de milhares de pessoas por
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todo o território nacional e ilhas, em especial de recenseadores (85 para o Concelho de
Albufeira), bem como a colaboração de trabalhadores das autarquias locais, o que
justificou o estabelecimento de mecanismos legais de caráter excecional que permitam
a indispensável flexibilidade na sua contratação. -------------------------------------------Que a alínea d) do Art.º 5.º do Decreto-lei n.º 54/2019 de 18 de abril define os
Municípios como uma das entidades intervenientes na realização dos Censos 2021. ------Que nos termos do Artigo 9.º do Decreto-lei n.º 54/2019 de 18 de abril, são
competências dos Municípios, no âmbito dos CENSOS 2021: ------------------------------1 — À câmara municipal compete a organização, coordenação e controlo das tarefas de
recenseamento, em estreita articulação com o INE, I. P. ----------------------------------2 — No âmbito da competência de gestão de recursos humanos, o presidente da câmara
municipal tem a faculdade de indicar ou recrutar pessoa habilitada para a execução das
tarefas de recenseamento mencionadas no número anterior. ------------------------------3 — Para efeitos do disposto no n.º 1, a câmara municipal deve convocar os presidentes
das juntas de freguesia ou os seus substitutos devidamente designados. ----------------4 — As câmaras municipais, através dos seus serviços, exercem ainda as seguintes
competências, em estreita articulação com o INE, I. P.: -----------------------------------a) Confirmar ou atualizar, para efeitos estatísticos, os limites geográficos dos
aglomerados populacionais, de acordo com as normas do INE, I. P.; -----------------------b) Intervir, quando solicitado pelo INE, I. P., na atualização da Base Geográfica de
Edifícios, da Base de Segmentos de Arruamentos e do Ficheiro Nacional de
Alojamentos; ---------------------------------------------------------------------------------c)

Promover

a

divulgação

das

atividades

censitárias

a

nível

do

município,

designadamente através de editais, de outros canais próprios de comunicação ou de
meios emanados do INE, I. P.; ---------------------------------------------------------------d) Proceder à instalação e garantir o funcionamento de e-balcões — Censos 2021, que
promovam o esclarecimento e o apoio à população na resposta pela Internet ou no
preenchimento de questionários em papel; --------------------------------------------------e) Facultar os meios necessários às atividades censitárias, nomeadamente instalações,
mobiliário, equipamento informático com ligação à Internet e veículos de transporte; ---f) Apoiar o INE, I. P., no processo de divulgação e recrutamento de candidatos ao
exercício das tarefas relativas ao trabalho de campo; -------------------------------------g) Proceder à distribuição, pelas freguesias, da documentação elaborada pelo INE, I.
P., designadamente cartas geográficas, circulares, instrumentos de notação, manuais e
impressos; ------------------------------------------------------------------------------------2 de março de 2021
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h) Verificar, certificar e devolver ao INE, I. P., ao SREA ou à DREM, conforme se
trate de autarquias locais do continente, da Região Autónoma dos Açores ou da Região
Autónoma da Madeira, até 60 dias após o momento censitário, todos os instrumentos
de notação recolhidos, bem como os impressos auxiliares;---------------------------------i) Proceder ao pagamento das remunerações do pessoal interveniente nos trabalhos de
recenseamento, através de uma conta bancária aberta especificamente para este
efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------5 — A assistência técnica aos serviços das câmaras municipais do continente é
assegurada pelo INE, I. P., nos termos da alínea e) do n.º 3 do artigo 7.º, através das
respetivas delegações. -----------------------------------------------------------------------6 — A assistência técnica aos serviços das câmaras municipais das Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira é assegurada através do SREA e da DREM, respetivamente,
nos termos da alínea c) do artigo 8.º. -------------------------------------------------------Assim, nos termos, do n.º 2, do art.º 9.º do Decreto-lei n.º 54/2019 de 18 de abril,
determino que o Técnico Municipal de acompanhamento dos CENSOS 2021, seja o
Técnico Superior Luís Miguel Correia Pereira, funcionário do Município de Albufeira, nº
1018, a fim de assegurar o cumprimento das tarefas administrativas e operacionais da
competência do Município, que fica com a função de me coadjuvar em articulação com o
INE – Instituto Nacional de Estatística, em tudo aquilo que está adstrito à referida
função, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------- Promover, de acordo com as orientações emanadas pela coordenação regional do
INE, a divulgação das atividades censitárias ao nível de todo o município; ------------ Diligenciar no sentido de serem conseguidas inscrições de candidatos a Recenseador
em número suficiente nas várias freguesias do município; ------------------------------ Assegurar a disponibilização dos espaços adequados à realização das sessões
informativas e das provas de avaliação dos recenseadores ao nível do município; ----- Colaborar na distribuição de material pelas freguesias do município de acordo com
as quantidades indicadas e em conformidade com o calendário estabelecido; --------- Prestar apoio na instalação dos e-balcão – Censos 2021; ------------------------------- Prestar apoio no armazenamento de material; ------------------------------------------ Prestar apoio na verificação e envio de material; --------------------------------------- Prestar apoio na organização dos processos individuais de recursos humanos,
nomeadamente ao nível da recolha e confirmação da documentação necessária para
processamento de pagamentos.” ---------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------2 de março de 2021

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS
= DECLARAÇÕES - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E
DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO =
Relacionadas com este assunto e subscritas pelo senhor presidente, foram
apresentadas duas declarações, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta
de documentos respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes já
pediram vários documentos para tentar perceber melhor alguns assuntos, mas essa
documentação ainda não foi entregue. Afirmou depois que gostaria de saber
porque estes documentos não foram entregues, bem como por que razão não existe
um centro de custos, por forma a existir uma perceção maior do que se vai
gastando em cada caso. Defendeu depois que seria importante os elementos da
câmara municipal entenderem o que este órgão atribui a cada entidade, pelo que
se

deveria

recorrer

à

contabilidade

analítica

e

a

relatórios

que

fossem

disponibilizados aos membros da câmara municipal, até pelo grande e contínuo
volume de apoio que é prestado a várias instituições, muito por causa da COVID19. Considerou ainda que se tratam de valores grandes que requerem alguma
gestão financeira por parte da autarquia, bem como algum cuidado. Lembrou
também que pediu há algum tempo estimativas de perda de receita, bem como
custos e gastos tidos com a questão pandémica, mas até hoje nada foi entregue. --O senhor presidente disse que esta informação já foi prestada. ----------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que foi apresentado um valor global, sem
qualquer tipo de especificação. ------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
gostariam de ter acesso a esta informação, mas também os munícipes gostariam
de ter acesso a estes dados. Lembrou ainda que é habitual serem feitos reforços
e adendas aos apoios iniciais e que os vereadores não permanentes não têm
qualquer suporte por parte dos técnicos para melhor esclarecer que valores já
foram concedidos pela câmara municipal a cada entidade. -----------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que o valor global que foi facultado não
responde ao que foi pedido pelos vereadores não permanentes, uma vez que não se
consegue perceber o que foi gasto com cada instituição. Lembrou ainda que há
coisas que são dadas e que não são só dinheiro, pelo que seria importante existir
uma conta corrente de cada entidade, bem como a contabilidade analítica. ---------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se está a passar uma fase
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extraordinária com custos extraordinários, pelo que esta informação é ainda mais
relevante. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu que cada apoio se fizesse acompanhar do
saldo corrente da respetiva associação. --------------------------------------------------O senhor presidente disse que a contabilidade analítica é mesmo para isso. --------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PROCEDIMENTO PARA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO – PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO
CONTRATO =
Relacionado com este assunto e com origem na Divisão Financeira, foi apresentado o
Projeto de Decisão de Adjudicação do seguinte teor:--------------------------------------“1- INTRODUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------A aprovação das peças do processo e a determinação da abertura de procedimento por
ajuste direto para a aquisição de serviços de certificação legal de contas do Município
de Albufeira – Ano 2020 e 2021, foi proferida pela Câmara Municipal em 26 de
novembro de 2020 e apresentado na Assembleia Municipal realizada no dia 10 de
dezembro de 2020, tendo sido convidada a apresentar proposta a empresa Salgueiro &
Associados, SROC, Lda. ----------------------------------------------------------------------2- PROPOSTA APRESENTADA E ADMITIDA.---------------------------------------------A entidade convidada apresentou a proposta dentro do prazo limite concedido, tendo a
referida proposta, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 125.º do C.C.P., sido
analisada a fim de elaborar o presente relatório. ------------------------------------------3- ANÁLISE DA PROPOSTA. ---------------------------------------------------------------Da análise da proposta apresentada foi possível constatar que o preço apresentado é
aceitável, sendo que o valor da mesma é de 12.900,00 € (doze mil e novecentos euros),
acrescido do I.V.A, não sendo superior ao preço base, estipulado pelo Caderno de
Encargos. -------------------------------------------------------------------------------------4- CONCLUSÃO------------------------------------------------------------------------------Com base no exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa Salgueiro &
Associados, SROC, Lda., para a aquisição de serviços de certificação legal de contas do
Município de Albufeira – Ano 2020 e 2021, no valor máximo de 12.900,00 € (doze mil e
novecentos euros), acrescido do I.V.A, está de acordo com as condições previstas no
Caderno de Encargos. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 125.º Decreto-Lei n.º
18/2008 de 29 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 1112 de março de 2021

B/2017, de 31 de agosto, e tendo em conta que não há lugar a audiência prévia nos
termos do n.º 2 do mesmo artigo, remete-se o processo de concurso à consideração
superior, para efeitos de decisão de adjudicação.” -----------------------------------------Este processo 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, tendo em conta o teor do projeto de decisão: ----a) adjudicar o procedimento para Aquisição de Serviços de Certificação Legal de
Contas do Município, à empresa Salgueiro & Associados, SROC, Limitada pelo valor
máximo de doze mil e novecentos euros, acrescido do IVA; ---------------------------b) aprovar a minuta do contrato. ----------------------------------------------------------= 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/2020/26586,

SGDCMA/2021/9951,

SGDCMA/2020/38659, SGDCMA/2021/13619 e SGDCMA/2020/29115, foi solicitado
proceder à restituição dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo
que a situação se encontra devidamente informada e o valor a restituir. -----------------Nome
Correia & Letra - Serviços Médicos,
Lda.

NIF
509520251

VALOR A
RESTITUIR
€ 944,94

Ricardo António Pereira Arvela

208741496

€ 975,00

Comércio Textil Atlantic Sud, Lda.

506762777

€ 2.071,40

Claire Louise Anderson

251257819

€ 17,59

ALBUFEIRA-FLOR-COMÉRCIO
FLORES, LDA.

503115770

€ 568,26

2 de março de 2021

MOTIVO
Efetuadas 2 transferências para a conta
do Município por engano.
Guia n.º 456/457
(SGDCMA/2020/26586)
Efetuou
pagamento
de
OVP
a
15.01.2020, fatura n.º 009/6/2020. OVP
isenta de acordo com o despacho de
16.03.2020.
(SGDCMA/2021/9951)
Efetuou pagamento de OVP, que se
encontra isenta de acordo com o
despacho de 16.03.2020.
(SGDCMA/2020/38659)
Transferência bancária efetuada com
valor em excesso para pagamento das
faturas de água referente aos meses de
fevereiro, março e maio.
(SGDCMA/2021/13619)
Pagamento de rendas referente aos
meses de abril e maio, loja das florescemitério municipal.
(SGDCMA/2020/29115)

__________________________
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Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima
Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. -------------C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E
CULTURAL
= PARCERIAS – INSTITUTO LUSÍADA DE CULTURA - MUSEU ZERO
– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------O Instituto Lusíada da Cultura – ILC é uma associação de direito privado, sem fins
lucrativos, fundada em 1982, e declarada de utilidade pública em 1991, e a qual, após a
sua instituição, e ao longo dos anos 80, desenvolveu diversas atividades de natureza
cultural, de entre as quais se destacam saraus e conferências dedicados a grandes
personalidades da cultura portuguesa, de que são exemplo Fernando Pessoa ou Almeida
Negreiros, e que, nos últimos anos, depois de realizar diversos debates internos sobre
artes e estética contemporâneas, deliberou patrocinar a criação de um centro de
exposição de arte contemporânea, com especial foco na arte digital, uma iniciativa com
um carácter absolutamente inédito em Portugal, denominado Museu Zer0. ---------------Os Municípios constituintes da CIM – AMAL, atentos à criação próxima de um Museu
exclusivamente dedicado à arte digital, em Santa Catarina da Fonte do Bispo,
denominado “Museu Zer0”, reconhecem a sua importância, enquanto projeto de grande
valor para a sociedade e cultura algarvia. ---------------------------------------------------Este Museu pretende constituir-se como uma referência numa zona do país onde
existem poucos equipamentos culturais deste género, podendo desenvolver uma ação
com significativo impacto cultural e social. -------------------------------------------------As partes partilham a importância do desenvolvimento conjunto de atividades de
sensibilização e educação para a arte contemporânea, na sua componente arte digital,
juntos dos agrupamentos escolares do Algarve, e decidida a criação de uma parceria
entre o ILC-Museu Zer0 e os Municípios algarvios. ----------------------------------------Na proposta de contrato de parceria anexa à presente proposta, os parceiros acordam
em conjugar esforços e recursos com vista à consolidação do projeto Museu Zer0,
mediante a concretização de ações que promovam a sua instalação, funcionamento e
promoção do seu reconhecimento regional e internacional, e em particular através de
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iniciativas de educação e formação de públicos para a arte contemporânea, na sua
vertente arte digital. ------------------------------------------------------------------------O Conselho Intermunicipal, considerando o seu carácter inovador do projeto, tomou
conhecimento da minuta de contrato de parceria e deliberou, por unanimidade, remetêla para aprovação das Câmaras Municipais, no sentido dos municípios comparticiparem
anualmente as iniciativas de sensibilização e educação junto dos agrupamentos
escolares, com início no ano letivo 2019/2020. ---------------------------------------------O Município de Albufeira deliberou, na sua reunião de Câmara do dia 19 de novembro de
2019 aprovar a minuta do contrato de parceria no âmbito do “Museu Zer0”, a
comparticipação anual ao Instituto Lusíada da Cultura – ILC, do montante de 3.500€,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por um período de três anos – 2019, 2020 e
2021, a inclusão da referida repartição da despesa (financeira e temporal) na próxima
modificação orçamental, bem como o envio para apreciação da Assembleia Municipal,
sendo que a eficácia do ato ficou condicionada à aprovação, por parte da Assembleia
Municipal, das Grandes Opções do Plano 2020-2023 e do Orçamento do Município para
o ano de 2020. --------------------------------------------------------------------------------No dia 16 de dezembro de 2019, o assunto foi aprovado pela Assembleia Municipal. -----Após várias trocas de emails entre o Município de Albufeira e o Museu Zer0, o
referido protocolo não chegou a ser enviado para assinatura, sedo que pela informação
recebida, uma grande parte dos Municípios do Algarve, celebraram protocolos
unilaterais com o Instituto Lusíada da Cultura – ILC, com vista ao apoio anual previsto. -Neste sentido, torna-se assim necessário proceder a nova aprovação da nova minuta de
protocolo a celebrar. -------------------------------------------------------------------------Para o Município de Albufeira o valor de comparticipação anual ao Instituto Lusíada da
Cultura – ILC é de 3.500€, por um período de três anos (período de vigência do
contrato) – 2021, 2022 e 2023. -------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: -------------o A minuta do contrato de parceria no âmbito do “Museu Zer0” em anexo; -------------o A comparticipação anual ao Instituto Lusíada da Cultura – ILC, do montante de
3.500€ (isento de IVA), por um período de três anos – 2021, 2022 e 2023; ----------o O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” -------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= ACORDOS – ADITAMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2020/2021, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA, A DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
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ESCOLARES, DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE E O
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL
(CENTRO DISTRITAL DE FARO) – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“A Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares vem solicitar concordância
relativamente ao Aditamento do Acordo de Cooperação 2020/2021 a celebrar entre a
Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região do
Algarve, o Instituto de Segurança Social (Centro Distrital de Faro) e o Município de
Albufeira, referente ao ano letivo 2020/2021. --------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. O Acordo de Cooperação visa criar as condições para a participação da Câmara
Municipal de Albufeira, no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação
Pré-Escolar; -------------------------------------------------------------------------------2. Tem por objectivo a prestação por parte da autarquia local no âmbito da educação
pré-escolar de serviços vocacionados para o atendimento à criança, proporcionando
atividades educativas e de apoio à família nos estabelecimentos de educação préescolar do concelho de Albufeira; -------------------------------------------------------3. O Município coloca o pessoal com funções de ação educativa e o pessoal responsável
pelo desenvolvimento de atividades de animação e de apoio à família, procedendo ao
pagamento dos respectivos vencimentos; ------------------------------------------------4. O Município fornece as refeições às crianças que frequentam os estabelecimentos
de educação pré-escolar, de acordo com as necessidades das famílias; ---------------5. O Município observa as normas reguladoras das comparticipações familiares pela
utilização dos serviços de apoio à família; -----------------------------------------------6. O Município suporta as despesas do funcionamento dos estabelecimentos de
educação pré-escolar; --------------------------------------------------------------------7. O Município envia aos departamentos governamentais competentes as informações e
outros dados, nomeadamente de natureza estatística que lhe foram solicitados; -----8. O Acordo de Cooperação da Educação Pré-Escolar é sempre assinado pela Direcção
Geral dos Estabelecimentos Escolares do Algarve, sem data, dado visar o apoio
financeiro assegurado pelo Estado, para as Atividades de Animação e de Apoio à
Família, nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, por um período de um ano
lectivo; ------------------------------------------------------------------------------------9. No seguimento dos anos letivos anteriores e após informação descrita na etapa 30,
do SGD/2012/16528 “promove-se que a questão vertente seja apreciada em sede
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de reunião de câmara, de modo a que desse órgão possa emanar uma deliberação
suscetível de permitir que o acordo em causa seja assinado com a data feita constar
no documento que foi apreciado em reunião…, ou seja, aquela que é exigida pela
Direção Regional de Educação do Algarve, pelo simples fato desta data
corresponder ao início do ano letivo.” ----------------------------------------------------Proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere outorgar o Aditamento ao Acordo de
Cooperação da Educação Pré-Escolar referente ao ano letivo 2020/2021, entre a
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região do
Algarve, o Instituto de Segurança Social (Centro Distrital de Faro) e o Município.” -----Esta proposta fazia-se acompanhar do aditamento ao acordo nela referido, documento
que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos referentes à presente reunião. ------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “DAR UMA MÃOZINHA À TERRA” AVISO – POSEUR-11-2021-15 – INVESTIMENTOS COM VISTA À RECOLHA
SELETIVA E VALORIZAÇÃO DE BIORESÍDUOS EM PORTUGAL CONTINENTAL
– 3.º AVISO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e três de fevereiro corrente, do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------Encontra-se reconhecida no texto do PO SEUR, a necessidade de complementar os
investimentos que permitam a Portugal melhorar os níveis de reciclagem e de outras
formas de valorização de resíduos urbanos, no sentido de garantir o cumprimento das
metas estabelecidas na Diretiva Quadro dos Resíduos (DQR) e no Plano Estratégico
para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020). --------------------------------------------------No contexto da adoção pela União Europeia do pacote legislativo sobre Economia
Circular, através da revisão da Diretiva “Resíduos”, da Diretiva “Embalagens” e da
Diretiva “Aterros”, resulta a obrigação da recolha seletiva de biorresíduos, o que
implica a necessidade de transição do atual modelo baseado no tratamento de resíduos
orgânicos recolhidos indiferenciadamente, para um modelo assente na recolha seletiva. Com a obrigatoriedade de recolha seletiva de biorresíduos a partir de 2024, conjugada
com o phasing out dos TMB até 2027, conforme previsto na nova DQR, o Aviso
POSEUR-11-2020-15 prevê apoiar investimentos de recolha seletiva e valorização de
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biorresíduos e criar condições para a continuação da alteração do modelo de recolha,
contribuindo para as metas previstas na Diretiva. -----------------------------------------Neste sentido foi preparada a candidatura “Dar uma Mãozinha à TeRRa” com vista a
proporcionar ao Município de Albufeira a oportunidade de aumentar a valorização dos
biorresíduos e diminuir a quantidade de resíduos orgânicos depositados no lixo comum,
quer por aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) quer
por compostagem doméstica de RUB e de valorização orgânica de RUB para produção
de composto, contribuindo assim mais amplamente para o cumprimento as metas
nacionais e comunitárias em matéria de gestão de RU. -------------------------------------A candidatura, de acordo com o descrito na Memória Descritiva em anexo, contempla
resumidamente as seguintes componentes: construção de 10 novas unidades de ecoilhas; adquisição de uma nova viatura dedicada à recolha seletiva das unidades das ecoilhas, dos biorresíduos orgânicos resultantes dos restos alimentares; projeto de
compostagem doméstica de Resíduos Urbanos Biodegradáveis; projeto de compostagem
por biodigestores, de resíduos Urbanos Biodegradáveis; plano de sensibilização da
população para a temática. -------------------------------------------------------------------O total de investimento previsto é de 696.364,50€ repartido entre os anos de 2021 e
2022, da seguinte forma: --------------------------------------------------------------------o Ano 2021: 684.064,50€ (com IVA); -----------------------------------------------------o Ano 2022: 12.300,00€ (com IVA). -------------------------------------------------------A submissão de candidaturas, de acordo com a 2.ª alteração ao Aviso, deverá ocorrer
até

ao

dia

23

de

fevereiro

de

2021,

pelo

que

não

foi

possível

reunir

extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em tempo útil a formalização da
candidatura, estando assim reunidas as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º 35.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------Determino: ----------------------------------------------------------------------------------- A formalização da candidatura “Dar uma Mãozinha à TeRRa” ao PO SEUR, no âmbito
do Aviso POSEUR-11-2020-15 – Investimentos com Vista à Recolha Seletiva e
Valorização de Biorresíduos em Portugal Continental – 3.º Aviso; ---------------------- Inserção de projetos específicos de acordo com a candidatura, numa próxima
modificação orçamental, em caso de aprovação da mesma; ----------------------------- Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------ O envio para apreciação da Assembleia Municipal.” -------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------2 de março de 2021

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente, com
fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação, e invocando o
previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do
Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendose ausentado da sala. -----------------------------------------------------------------------= PROGRAMA RENDA CONVENCIONADA – ATRIBUIÇÃO DE 8 FOGOS
– RETIFICAÇÃO DAS LISTAS DEFINITIVAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. Foi deliberada, em Reunião de Câmara, realizada no dia 16 de fevereiro de 2021, a
aprovação das listas definitivas relativas ao concurso para atribuição de oito (8)
fogos de habitação em regime de Renda Convencionada, sitos na Urbanização Colina
do Sobreiro e no Tominhal (Edifício da Junta de Freguesia de Ferreiras), Freguesia
de Ferreiras; ------------------------------------------------------------------------------2. Existe necessidade de retificação para atender à exatidão exigida nos dados
constantes nas referidas listas, conforme indicação contida nos quadros em anexo; -3. Esta retificação não produz efeitos distintos nos resultados do referido
procedimento concursal. ------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------------a) Aprovar as retificações às Listas Definitivas das Candidaturas, em anexo; -----------b) Substituir as Listas Definitivas das Candidaturas, alvo de retificação; ---------------c) Publicitar as Listas Definitivas das Candidaturas retificadas, em conformidade com
o previsto no n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento do Programa de Renda
Convencionada do Município de Albufeira.” ----------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da ata da Comissão de Habitação, documento que se
dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de
documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou
à sala. ----------------------------------------------------------------------------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – VERBA PARA EFEITOS DE ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2021, PARA
CANDIDATURAS EM CURSO, NOVAS, SEGUNDAS, TERCEIRAS E QUARTAS
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CANDIDATURAS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1) Em 12 de dezembro de 2019, foi publicado o Regulamento para Atribuição de
Subsídio de Arrendamento (última alteração), com o objetivo de determinar a
atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações a estratos sociais
desfavorecidos, quando não seja possível garantir a resposta de alojamento em
habitação social, ou outro imóvel municipal destinado a habitação, por parte do
Município de Albufeira; -------------------------------------------------------------------2) É necessário garantir o apoio aos agregados familiares beneficiários constantes do
quadro anexo referente ao primeiro semestre do ano de 2021 bem como o apoio
para situações de candidaturas novas e de emergência; --------------------------------3) Presentemente o Município dispõe de fundos que permitem o pagamento deste apoio
aos agregados familiares. ----------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar: --------------------------------------Para o primeiro semestre do ano de 2021, a verba de 550 000,00€ (quinhentos e
cinquenta mil euros) para efeitos de atribuição de subsídio de arrendamento aos
agregados familiares constantes do quadro anexo e ainda referente a candidatura em
curso, candidaturas novas, 2.as, 3.as e 4.as candidaturas e situações de emergência cuja
situação socioeconómica e habitacional dos agregados familiares se enquadrem nas
condições previstas no Regulamento para Atribuição de Subsídio de Arrendamento.” ---Esta proposta fazia-se acompanhar do mapa de previsão para pagamento mensal 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. ----------------------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MESES DE MARÇO E ABRIL 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: ------------------------------------------------------------2 de março de 2021

1. Alteração/reajuste do valor a atribuir aos beneficiários ------------------------------- Teresa Ofélia de Oliveira Morais – Cand. N.º 123/2020 – Reajuste, devido ao
decréscimo dos rendimentos apresentados, do valor mensal do subsídio de
arrendamento de 216,00€ para 270,00€ com efeito desde o início de janeiro de
2021; -------------------------------------------------------------------------------------- Anabela Trindade Romão – Cand. N.º 150/2020 – Reajuste, devido ao decréscimo
dos rendimentos apresentados, do valor mensal do subsídio de arrendamento de
275,00€ para 325,00€ com efeito desde o início de março de 2021; ------------------2. Mudança de habitação do beneficiário Heverton Luiz dos Santos Nunes (Railene do
Carmo Cerqueira Nunes) ------------------------------------------------------------------Por e-mail a esposa do beneficiário Heverton Luiz dos Santos Nunes, comunica a
mudança de habitação e anexa o contrato de arrendamento onde consta que a renda
mensal é de 550,00€ com inicio no dia 15 de fevereiro de 2021. Efetuado o cálculo o
valor mensal do subsídio de arrendamento mantêm-se nos 325,00€.-------------------Dados referentes ao novo arrendamento (ver documentos anexos): -------------------Nome do senhorio: Manuel Joaquim Cabrita das Neves ---------------------------------Contribuinte Fiscal N.º 166 247 120 -----------------------------------------------------Morada: Lagoas, Caixa Postal 331.ª - 8200-568 Ferreiras -----------------------------IBAN: PT50 0035 2050 0000 7836 93098 - Banco: Caixa Geral de Depósitos -------3. Beneficiários cujo período de atribuição do subsídio de arrendamento (3 anos)
termina: ----------------------------------------------------------------------------------- Halyna Fesenets (2.ª candidatura) – Cand. 143/2018 – Termina no final abril 2021; -- Patricia Rodrigues Dias – Can. 17/2018 – Termina no final de maio 2021; -------------- Firmino Ramos Pereira – Can. 21/2018 – Termina no final de maio 2021;--------------- Maria do Carmo Vaz dos Santos – Can. 30/2018 – Termina no final de maio 2021. ----4. Montante da verba para efeitos de pagamento do subsídio. ----------------------------Conclui-se que o total da verba necessária é de 91 928,00€ (noventa e um mil
novecentos e vinte e oito euros). ------------------------------------------------------------Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: -----------------a) Aprovar os valores de subsídio de arrendamento, referentes aos meses de março e
abril de 2021, a atribuir aos beneficiários constantes no quadro anexo e autorizar o
pagamento dos mesmos devendo o pagamento correspondente ao mês abril de 2021
ser efetuado no início do mês correspondente; -----------------------------------------b) 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
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aos beneficiários mencionados no ponto n.º 1 da presente, a alteração/reajuste do
valor do subsídio; -------------------------------------------------------------------------c) 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 – MÓNICA CORREIA PINEDO
FRADINHO CARREIRA – 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 08/2021 com efeito a partir do início de fevereiro
de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------b) Autorizar o pagamento dos meses de fevereiro e março de 2021 devendo este
último ser pago 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 – JOÃO CARLOS COSTA
RODRIGUES – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada
uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo: ------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ---------------a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 270,00€ (duzentos e setenta
euros), à Candidatura N.º 186/2020 com efeito a partir de fevereiro de 2021; ------2 de março de 2021

b) Autorizar o pagamento dos meses de fevereiro e março de 2021, devendo este
ultimo ser efetuado 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 – BEATRIZ DAUD
SINGH – 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 11/2021 com efeito a partir do início de março de
2021; --------------------------------------------------------------------------------------b) Autorizar o pagamento dos meses de março e abril de 2021, devendo este último ser
pago no início do mês correspondente; ---------------------------------------------------c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após a atribuição do subsídio de arrendamento
para apresentar o contrato de arrendamento devidamente assinado e comunicado à
AT-Serviço de Finanças.” -----------------------------------------------------------------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 – ANTÓNIO CARLOS
GUEDES RAIMUNDO – 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 10/2021 com efeito desde o início de fevereiro de 2021; ------------b) Autorizar o pagamento dos meses de fevereiro e março de 2021 devendo este
último ser pago no início do mês correspondente; ---------------------------------------c) Que o candidato terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de
subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” -------------------------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 – ATRIBUIÇÃO – VICTÓRIA BOSTON
– 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 225,00€ (duzentos e vinte e
cinco euros), à Candidatura N.º 197/2020 com efeito desde o início de janeiro de
2021; --------------------------------------------------------------------------------------b) Autorizar o pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 devendo
este último ser pago 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 – SAID IYSA
– 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 210,00€ (duzentos e dez
euros), à Candidatura N.º 212/2020 com efeito a partir do início de fevereiro de
2021; --------------------------------------------------------------------------------------b) Autorizar o pagamento dos meses de fevereiro e março de 2021 devendo este
último ser pago no início do mês correspondente; ---------------------------------------c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de
subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” -------------------------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 – TOMMI TAPIO LEHTOLA
– 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
2 de março de 2021

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 194/2020 com efeito a partir do início de fevereiro
de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------b) Autorizar o pagamento dos meses de fevereiro e março de 2021 devendo este
último ser pago no início do mês correspondente; ---------------------------------------c) Que o candidato terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de
subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” -------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz,
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ---------------------------------= AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO 2020/2021
– PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1. Que a atribuição de auxílios económicos é destinada a alunos inseridos em agregados
familiares caracterizados por uma situação socioeconómica carenciada, com
necessidade de comparticipações para fazerem face aos encargos com refeições,
livros, material escolar, transporte e atividades complementares, relacionados com o
prosseguimento da escolaridade; ---------------------------------------------------------2. Que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33, da lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar; -3. Que foram cumpridas as orientações emanadas do Despacho n.º 8452_A/2015 de 31
de Julho, alterado pelos Despacho n.º 5296/2017 de 16 de Junho e Despacho n.º
7255/2018 de 31 de julho, do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação;----------------------------------------------------------------------------------4. Que os pedidos de atribuição de auxílios económicos, que constituem à 2.ª listagem,
decorreram entre os dias 27 de janeiro a 5 de fevereiro; -----------------------------5. Foram entregues fora do prazo estabelecido no número 4, pedidos de atribuição de
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auxílios económicos; ----------------------------------------------------------------------PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a 3.ª listagem de atribuição dos
Auxílios Económicos para o ano letivo 2020/2021, a qual se encontra em anexo.” --------Esta proposta fazia-se acompanhar da 3.ª listagem nela referida, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação
regressou à sala. ----------------------------------------------------------------------------= CENTROS DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES – ALTERAÇÃO
– PROPOSTA =
O senhor vereador Victor Ferraz disse que no início do mandato já tinha alertado
para o facto da câmara municipal não poder aprovar estes regulamentos sem ter
um protocolo com as escolas relativamente à questão da implementação das
atividades de apoio à família. Explicou depois que as atividades de apoio à família
estão regulamentadas e são dos agrupamentos, podendo ser atribuídas às
autarquias. Referiu ainda que a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto,
estabelece que as atividades de animação e de apoio à família podem ser
implementadas pelas autarquias mediante acordo com os agrupamentos de escolas,
o que não existe. ----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que as atividades de tempos livres não são atividades
de animação e de apoio à família. ---------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz considerou que se tratam de atividades de
animação e de apoio à família, uma vez que se trata do apoio antes e depois das
atividades letivas. ---------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que se podia retirar esta proposta para que a questão
fosse melhor analisada.---------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta proposta só poderá ser aprovada
se existir um acordo com os agrupamentos de escolas. ---------------------------------Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ---------------D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO
= 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
2 de março de 2021

Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais
ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------= PROCESSO 846/09.4BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE
LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÕES =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos
Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte do júri dos concursos, 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 REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO
DO POÇO DA ATABOEIRA - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE
LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO =
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra &
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de
caução, datado de dez de dezembro 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 REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO
DO ROQUE - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO
PARCIAL DE CAUÇÃO =
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra &
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de
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caução, datado de dez de dezembro 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, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - AJUSTE DIRETO PARA
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA MARCA
CATERPILLAR, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO, ATÉ
AO LIMITE DE 9.840,00€ MAIS IVA – PROJETO DE DECISÃO DE
ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO =
Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias,
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado o projeto da decisão de adjudicação do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Tendo sido aberto o procedimento referido em assunto, por deliberação tomada em
reunião de Câmara datada de 26-11-2020, foi convidada a empresa STET-SOC.TEC.
EQUIP.TRACTORES, SA, com vista à apresentação de proposta, em cumprimento do
artigo 115.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. ----------------------Até ao final do prazo concedido, verificou-se a apresentação de uma proposta por
parte da firma convidada, que, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do referido diploma
legal, foi desencriptada e analisada pelo serviço, a fim de se elaborar o presente
relatório. -------------------------------------------------------------------------------------Na sequência do que se encontra exposto, verificou-se ainda que não existem motivos
de exclusão em virtude da não verificação de qualquer das situações previstas no n.º 2
do artigo 70.º, n.ºs 2 e 3 do artigo 146.º, por remissão do n.º 2 do artigo 122.º, todos
do CCP, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------------Pelo exposto, sugere-se a adjudicação do fornecimento de peças e acessórios para
viaturas da marca Caterpillar, incluindo serviços de reparação e manutenção, até ao
limite de 9.840,00€ + IVA, ao concorrente STET-SOC.TEC. EQUIP.TRACTORES, SA,
de acordo com os preços para a mão-de obra e desconto sobre o fornecimento de
peças, apresentados na sua proposta: -------------------------------------------------------2 de março de 2021

1. Preço Hora da mão-de-obra ---------------------------------------------------------------Classificação da mão-de-obra (dias úteis no seu horário normal 08h:30 até às 17h:30---Tipo de serviço

Tipo de máquina
Terraplanagem,

Multicarregadoras,

Motores

Compactação,

retroescavadoras,

Mak (1)

Motores

pás compactas e

(Geradores,

mini escavadoras

marítimos e
industriais,
exceto Mak)
Campo

Oficina

Mecânica Geral

67,50 €

58,50 €

-

Eletricista

71,00 €

61,00 €

Especialista

-

-

105,00 €

Ajudante

-

-

67,50 €

Mecânica Geral

55,00 €

45,00 €

Eletricista

59,00 €

58,50 €

Serralharia/Pintura/Soldadura

44,00 €

41,00 €

Praticantes

36,00 €

36,00 €

Deslocação viatura de assistência: Valor mínimo de 100,00€, raio superior a 60 km
0,88€/km (oitenta e oito cêntimos por quilómetro). ----------------------------------------A estes valores acresce o IVA, à taxa legal em vigor, 23%. -------------------------------2. Taxas de desconto para peças e acessórios ----------------------------------------------As taxas de descontos para as peças de origem Caterpillar, possuem um desconto
mínimo de pelo menos 10% sobre o PVP. -----------------------------------------------------Tendo em conta que o concorrente já apresentou, juntamente com a sua proposta,
alguns dos documentos de habilitação, deverá ainda apresentar os restantes
documentos de habilitação ainda em falta, conforme indicado no ponto 9. do Convite. ---Nos termos do n.º 2 do artigo 125.º do CCP, na sua atual redação, não há lugar à fase de
audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------Não deverá ser celebrado contrato escrito nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1
do artigo 95.º do CCP, na sua atual redação.” -----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão,
adjudicar o Fornecimento de Peças e Acessórios para Viaturas da Marca
Caterpillar, incluindo serviços de reparação e manutenção, até ao limite de nove
mil, oitocentos e quarenta euros mais IVA, ao concorrente STET - Sociedade
Técnica de Equipamentos e Tractores, S.A. ---------------------------------------------2 de março de 2021
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= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFEÇÃO DE
EFIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO
– INFORMAÇÃO =
Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação
subscrita pelo Júri do Concurso, do seguinte teor:-----------------------------------------“Tendo terminado o prazo para a Prestação de Esclarecimentos, dia 05/11/2020 até às
23:59 horas, não foi possível ao júri reunir em tempo útil a necessária resposta dentro
do prazo previsto. ----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Júri solicita à Digníssima Câmara Municipal de Albufeira a
autorização para prorrogação das propostas relativas ao presente procedimento, por
um período equivalente ao do atraso verificado, de acordo com o Artigo 64.º do Código
de Contratos Públicos na sua atual redação.” -----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação do Júri do
Concurso, autorizar a prorrogação do prazo, nos precisos termos sugeridos na
mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------= REDES CIDADES CIRCULARES – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte
teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“O Ministério do Ambiente e da Ação Climática, através da Direção-Geral do
Território, promove a Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2), com o objetivo de
apoiar e capacitar os municípios na transição para a economia circular. -------------------A InC2 visa a promoção do desenvolvimento sustentável e tem como principais
objetivos: ------------------------------------------------------------------------------------- Potenciar a partilha, transferência e capitalização do conhecimento dos municípios
(cidades) entre si em matéria de economia circular e desenvolvimento urbano
sustentável; ------------------------------------------------------------------------------- Melhorar as condições presentes e futuras de acesso dos municípios e suas
comunidades a financiamento europeu e nacional para o desenvolvimento urbano
sustentável e a economia circular; ------------------------------------------------------- Melhorar a conceção e concretização das políticas nacionais para a economia circular
em áreas urbanas mediante o reforço da cooperação multinível e multissectorial e
da capitalização dos resultados locais; -------------------------------------------------- Apoiar os municípios e suas comunidades no planeamento da ação para a economia
circular mediante abordagens integradas e participadas de base territorial; ---------2 de março de 2021

 Melhorar as condições para o desenvolvimento de ações urbanas inovadoras no
âmbito da economia circular. -------------------------------------------------------------A materialização destas ações passa por 3 objetivos estratégicos: ----------------------- Capacitação: Aquisição de competências, apoiadas por peritos, no desenvolvimento
de planos locais de ação para a economia circular; -------------------------------------- Capitalização: Síntese dos resultados alcançados e aproveitamento do conhecimento
e relações gerados para criar, mais conhecimento e informação. ---------------------- Comunicação: Produção e disseminação de informação ----------------------------------Em termos de financiamento, cerca de 70% do montante disponível será dedicado ao
apoio técnico e financeiro das cidades portuguesas no planeamento local de ação, no
âmbito do objetivo Capacitação. Os remanescentes 30% da dotação da iniciativa serão
afetos aos Objetivos Estratégicos Capitalização (8%), Comunicação (10%) e Assistência
Técnica (12%) --------------------------------------------------------------------------------A candidatura a esta iniciativa, envolve duas fases: ----------------------------------------1) Inscrição da “Praça das Cidades” (Rede das Cidades Circulares) -----------------------Na qual o município demonstra o interesse em desenvolver ações em parceria com
outros municípios nas seguintes temáticas: Urbanismo e Construção, Relações Urbano
Rurais, Economia Urbana e Ciclo Urbano da Água. Essas temáticas poderão ainda ser
complementadas com os seguintes temas transversais: Transição Digital, Investimento
e contratação pública, Descarbonização e Equidade e Inclusão Social. Ao proceder à
inscrição na Rede de Cidades Circulares o município demonstra perante outros
municípios integrantes, a intensão de desenvolver um plano de ação local em alguns (ou
todos) os domínios atrás referidos, em parceria com municípios que demonstrem
interesse comum. A inscrição na rede é gratuita e simplificada ao preenchimento de um
formulário online. Fundamentalmente tem como objetivo apoiar os municípios a
encontrar parceiros em cada uma das áreas de interesse. ---------------------------------2) Apresentação de propostas de Candidatura aos programas: ---------------------------As candidaturas são realizadas no âmbito dos concursos abertos para o efeito, e visam
a constituição de quatro redes interurbanas que envolvam os municípios e suas
comunidades no diagnóstico e no planeamento da ação para a transição para uma
economia circular. ----------------------------------------------------------------------------O atual período para a submissão de candidaturas decorre até ao dia 5 de março de
2021. ------------------------------------------------------------------------------------------Cada município poderá apresentar 1 ou 2 candidaturas, bastando para efeito incluir na
sua rede entre 6 a 8 municípios, os municípios deverão ser provenientes de, no mínimo 3
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regiões NUTS II, no máximo deverá incluir 2 municípios por região NUTT, Metade dos
municípios deverá pertencer a territórios do interior e a rede deverá ter, no mínimo 1
município cuja população seja superior a 30 000 habitantes. ------------------------------Considerando: -------------------------------------------------------------------------------- A importância da temática apresentada; ------------------------------------------------ A oportunidade do Município desenvolver planos de ação local, em rede com outros
municípios; -------------------------------------------------------------------------------- A importância de promover a capacitação nestas áreas, consideradas fundamentais
para materialização do plano nacional para a economia circular; ----------------------- A característica inovadora do projeto, bem como a sua abrangência a nível nacional;  A possibilidade do município de Albufeira liderar uma rede constituída por mais 5
municípios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPONHO ------------------------------------------Que a excelentíssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------1) A inscrição do Município de Albufeira na Rede Nacional das Cidades Circulares, nos
4 temas atrás referidos (Urbanismo e Construção, Relações Urbano Rurais,
Economia Urbana e Ciclo Urbano da Água) e aos temas transversais, através do
preenchimento dos formulários online. --------------------------------------------------2) Designar o técnico Filipe André, como interlocutor do município, neste programa. ---3) Preparar e submeter a candidatura do projeto, desenvolvido no âmbito da formação
GEPAL, realizado em parceria com os 5 municípios (Albufeira, Amadora, Albergaria
a Velha, Benavente e Cartaxo) acrescentando mais 1 município, sobre o tema
implementação da economia circular aos biorresíduos alimentares, no qual uma
duração aproximada de 2 anos se se prevê corresponder ao valor de 45 500 €
adicionadas despesas de pessoal e imateriais, que serão financiadas em 70% no caso
de aprovação da candidatura.” -----------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do formulário de candidatura nela referido,
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, aprovar a proposta, ficando a inserção de
projeto específico considerado numa próxima modificação orçamental em caso de
aprovação da candidatura em causa, solicitando-se para evolução do processo, a
necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos
previstos na alínea c) do número um do artigo sexto da Lei número oito, barra,
dois mil e doze (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - LCPA), de vinte
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e um de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------= REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM – 95-TT-92INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias,
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: --------“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para
pagamento do valor de 1,57€ relativo à utilização da A13, em novembro de 2019, pela
viatura, Nissan Micra de matrícula 95-TT-92, afeta à DPGU. -----------------------------Mais se informa que o

processo de pagamento se reporta à distribuição

SGDCMA/2021/3324.” ----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. --------------------------------F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE
REQUALIFICAÇÃO DE MUROS, ESCADARIA E ESTABILIZAÇÃO
DA ARRIBA DA PRAIA DO PENECO – RELATÓRIO FINAL DO JÚRI E MINUTA
DO CONTRATO =
Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi
apresentado o Relatório Final, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica
uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em
conclusão refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------”4 – CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------Com base no exposto, propõem estes serviços que a Empreitada de requalificação de
muros, escadaria e estabilização da arriba da Praia do Peneco, seja adjudicada à
entidade Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. pelo valor total de
945.762,59€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de
100 dias e nas condições da sua proposta e caderno de encargos.” ------------------------Este processo 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. ------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ganhou uma empresa de referência
e que o valor é de cerca de novecentos e quarenta e cinco mil euros. Considerou
depois que se trata de uma obra delicada, o que dá ideia dos valores que poderão
estar envolvidos em casos semelhantes. --------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do Relatório Final do Júri
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e nos termos do mesmo: --------------------------------------------------------------------a) adjudicar a Empreitada de Requalificação de Muros, Escadaria e Estabilização
da Arriba da Praia do Peneco à empresa Teixeira Duarte – Engenharia e
Construções, S.A., pelo valor de novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e
sessenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos, acrescido de IVA, com um
prazo de execução de cem dias e nas condições da sua proposta e caderno de
encargos; -------------------------------------------------------------------------------------b) aprovar a minuta do contrato.----------------------------------------------------------G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
= PLANOS – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – INÍCIO DO
PROCEDIMENTO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com o assunto em título referido e com origem na Divisão de Planeamento e
Reabilitação Urbana, foi apresentada uma informação do seguinte teor: -----------------“1. INFORMAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------A área onde laborou a antiga FACEAL-Fabrica de Cerâmica do Algarve, S.A. encontrase classificada na Carta de Ordenamento do PDM de Albufeira como “Indústria
Extrativa – Zona de Extração de Inertes. --------------------------------------------------Essa área é atualmente propriedade do Município de Albufeira e encontra-se em
desenvolvimento para o local um Centro de Inovação Universitário Alentejo-AlgarveAndaluzia, projeto financiado pelo fundo europeu FEDER (programa financiador
POCTEP 2014-2020, sendo este considerado um projeto estruturante), especializado
na área da indústria, logística, materiais, sustentabilidade e segurança, sendo este
composto por 3 Polos: ------------------------------------------------------------------------ Polo da Andaluzia – Localizado no Porto de Sevilha;------------------------------------- Polo do Alentejo – localizado no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em
Évora; ------------------------------------------------------------------------------------- Polo do Algarve- localizado na antiga fábrica Faceal, em Paderne, que visa a
construção do Simulador Aquático; ------------------------------------------------------Considerando o normativo do Plano Diretor Municipal e perante uma oportunidade de
revitalização/requalificação desta área, urge, em função da evolução das condições
ambientais, económicas sociais e culturais, alterar em conformidade as normas
aplicáveis no âmbito do ordenamento do território. ----------------------------------------Tendo em consideração o contexto supra apresentado e por orientações superiores,
foram desenvolvidos os termos de referência para um procedimento de alteração ao
regulamento do Plano Diretor Municipal de Albufeira que se apresentam em anexo. -----2 de março de 2021

2. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto encontra-se a digníssima Câmara Municipal em condições, caso assim o
entenda, de deliberar: -----------------------------------------------------------------------1. Determinar o início do procedimento de Alteração ao Plano Diretor Municipal de
Albufeira, nos termos do artigo 76.º do RJIGT, e com os fundamentos descritos no
ponto.º 4 dos Termos de Referência; -------------------------------------------------------2. Aprovar os Termos de Referência apresentados; ----------------------------------------3. Determinar, para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 76.º do RJGIT: ---------------a. Um prazo de elaboração de 12 meses; ----------------------------------------------------b. Um período de participação de 15 dias, nos termos previstos no artigo 88.º do
RJGIT;----------------------------------------------------------------------------------------c. A publicação no Diário da República; ------------------------------------------------------d. A divulgação através da: ------------------------------------------------------------------i. Comunicação social e do boletim municipal; -----------------------------------------------ii. Plataforma colaborativa; ------------------------------------------------------------------iii. Sítio da internet da Câmara Municipal. --------------------------------------------------4. Determinar, para efeitos do disposto no artigo 120.º do RJGIT, a não sujeição a
procedimento de Avaliação Ambiental, de acordo com os critérios estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2011 de 4
de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------5. Transmitir o teor da presente deliberação à CCDR Algarve.” ---------------------------Esta informação fazia-se acompanhar da minuta de Aviso, documento do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu a disponibilidade que o senhor
diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de
substituição, arquiteto Eduardo Viegas, teve para marcar uma reunião com os
vereadores não permanentes para explicar algumas razões da vinda dos planos à
reunião da câmara municipal. Afirmou depois que a Martrain ficou de fazer um
relatório sobre toda a sua atividade, documento que ainda não foi entregue.
Explicou ainda que os vereadores não permanentes concordam totalmente com o
projeto desta cooperativa, dado que se trata de um projeto importante que
deveria ser realizado. Defendeu seguidamente que existem no processo uma série
de razões e contrariedades que levam a que não se percebam muito bem as razões
de muita coisa. Disse também que a questão que hoje vai ser discutida já devia
estar acautelada quando o projeto foi lançado e anunciado, sobe pena de se
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começar a construir a casa pelo teto. Referiu depois que não sabia que o terreno
estava integrado numa zona REN. Lembrou ainda que o município adquiriu aquele
terreno há cerca de doze anos com tudo o que lá está, sendo que muito do que lá
existe não está devidamente legalizado. Afirmou seguidamente que é necessário
um plano para que o que lá existe fique legal, embora se tenha passado uma
década e tudo continue igual, dado que o problema social continua e o espaço
encontra-se ocupado indevidamente. Referiu depois que o terreno só será
urbanizável se assim a câmara municipal o entender. Lembrou também que a
Martrain surgiu posteriormente e disse que podia ir buscar o financiamento sem
problemas, razão pela qual mais tarde solicitou um apoio de duzentos mil euros
para ir buscar o restante apoio que não era financiado pela União Europeia, ou
seja, setecentos e cinquenta mil euros. Disse ainda que na última reunião da
câmara municipal foi dado a entender que os duzentos mil euros teriam sido usados
em obras e não para obter o financiamento. Referiu seguidamente que julga que o
fundo da União Europeia ainda lá está para ser atribuído, mas a câmara municipal
não tem garantias que a cooperativa vai conseguir financiamento para os
setecentos e cinquenta mil euros, pelo que este órgão não se pode mais envolver
nisto tudo. Lembrou ainda que a construção de todo o equipamento é cara, pelo
que se não existir um correto planeamento, todo o esforço da autarquia será
escusado. Afirmou depois que os vereadores não permanentes não estão nesta
fase preparados para entender a alteração do uso do terreno, sem perceber se a
Martrain tem condições, ou não, de efetivar o projeto. Lembrou também que está
em ata, datada de dezassete de dezembro de dois mil e dezanove, que a Martrain
pediu à câmara municipal uma comparticipação no projeto de duzentos mil euros
para iniciar a implementação do projeto, ao mesmo tempo que viabiliza o acesso
aos fundos concedidos. Referiu depois que agora se está em dois mil e vinte e um,
pelo que existe uma falha que é preciso perceber. Afirmou depois que foi dito que
a cooperativa já gastou cem mil euros em obras, pelo que os vereadores não
permanentes se deslocaram ao local e constataram que esse investimento não foi
feito. Lembrou ainda que os duzentos mil euros não se destinavam a obras, mas
sim à obtenção de um financiamento, pelo que perguntou ao senhor presidente em
que estado se encontra afinal o projeto. -------------------------------------------------O senhor presidente explicou que esta pequena alteração ao PDM naquela área
está apenas relacionada com a classificação para lá poder ser construído o
projeto, embora possa também vir a servir para outros fins. Referiu depois que a
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área é considerada de extração de inertes, o que já lá não é feito há mais de dez
anos. Pediu depois ao senhor arquiteto Eduardo Viegas para explicar melhor o que
se pretende. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que a questão fulcral tem a ver com o
uso que está previsto no PDM, pretendendo-se a clarificação de que são
permitidos outros usos para além da extração de inertes. Explicou depois que a
alteração proposta pode ser considerada benéfica para este projeto, mas também
para qualquer outro que se possa vir lá a localizar. Considerou ainda que não é
pelo facto de não se ter resolvido a situação no passado que se deve pensar que
ela não pode agora ser resolvida. ---------------------------------------------------------O senhor presidente disse que esta alteração em nada onera o município, podendo
até servir para resolver outros problemas.-----------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente considerou esta situação errada, uma vez que
um plano de pormenor não deve ser concebido para resolver um problema que está
criado. Afirmou depois que o plano de pormenor deveria ter sido criado
inicialmente, até porque ninguém sabe se este projeto efetivamente se vai
concretizar, podendo mais tarde vir a ser necessário criar um outro plano. ---------O senhor presidente lembrou que o senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que esta
alteração poderá resolver outros problemas para além do projeto referido, dado
que é válido para todo o terreno. ---------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta revisão só está a ser feita
porque existe o projeto da Martrain. Lembrou depois que os vereadores não
permanentes têm estado neste assunto sempre de boa-fé e que pensava que o
espaço era urbano quando se discutiram os duzentos mil euros. -----------------------O senhor presidente disse que tinha igual convicção. Explicou depois que foi
confrontado com situações que desconhecia e que esta classificação do espaço
poderá vir até a resolver a questão das habitações que lá existem. Considerou
ainda que poderá nem ser necessário alterar o PDM, uma vez que podem ser
feitas interpretações jurídicas em sentido inverso, dado que se trata de uma área
de extração de inertes já em fim de vida. -----------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que também neste caso tem que haver uma
alteração do PDM. --------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que lhe explicaram que essa alteração poderá não vir a
ser necessária. ------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes
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consideraram desde o início que o problema poderia ser a capacidade da empresa
para viabilizar este investimento, razão pela qual foi fixado um prazo para o início
da obra, prazo esse que termina em maio, mas foi prorrogado por mais um ano.
Afirmou depois que ao longo do processo foi revelado algum amadorismo por parte
de quem promove este empreendimento, até porque ninguém se lembrou de analisar
se o terreno possuía condições de utilização para este tipo de projeto. Lembrou
ainda que o senhor presidente referiu a necessidade de serem feitas alterações ao
PDM em dezasseis de abril de dois mil e dezanove, mas só agora é que essas
alterações estão a ser apreciadas pela câmara municipal. Disse depois que tudo
isto vai ser utilizado como argumento para prorrogar o prazo já concedido, quando
ainda nem sequer há a certeza que o futuro daquele espaço vá passar pela escola
de mergulho. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente defendeu que a alteração prevista é simples e só vem
favorecer a questão do terreno. ----------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que estas condições já existiam quando a
Martrain tomou conta do terreno, pelo que a entidade não pode agora argumentar
que não fez nada porque o PDM não permitia. Considerou depois que se perderam
dois anos e o prazo está a terminar. Defendeu ainda que se deviam exigir todos
os projetos necessários para fazer a obra até ao final de maio. Lembrou ainda
que a CCDR também reconhece que a execução do projeto está baixíssima.
Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes não irão aprovar
prorrogações do prazo com base neste argumento. -------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que esta revisão ao PDM só surge
por causa da Martrain. ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente concordou, mas defendeu que se trata de uma revisão que
serve para tudo. ----------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que aquele terreno já é da autarquia
há mais de dez anos e que o município sempre esteve de costas voltadas para o
mesmo, nomeadamente para o problema que lá existe, nunca tendo debatido o
assunto. Considerou ainda que esta alternativa entretanto surgiu, mas não se fez
o trabalho de casa, dado que no terreno existe uma ocupação do solo ilegal, o que
é permitido pela autarquia. ----------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que não existe no terreno qualquer ocupação ilegal do
solo. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se os armazéns estão legais. -------2 de março de 2021

O senhor presidente disse que os armazéns faziam parte da fábrica. ----------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que se tratam de instalações industriais
e nos anos sessenta o seu licenciamento não passava pelo município. -----------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se as oficinas estão legais. ---------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que teria que ser visto o caso de cada
edifício. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que todos os edifícios faziam parte da fábrica.----------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o espaço se encontra enquadrado
numa reserva ecológica nacional e tem imensas construções, pelo que lhe parece
que as construções não estarão legais. Referiu ainda que os vereadores não
permanentes se deslocaram ao local e tiveram a oportunidade de verificar o que se
passa in loco. Afirmou depois que não está a culpar o senhor presidente, até
porque a responsabilidade não é dele. ----------------------------------------------------O senhor presidente disse que a escritura demorou muito tempo para ser feita e
que nunca ninguém lhe pediu qualquer opinião sobre esta matéria. Lembrou depois
que o senhor doutor Carlos Silva e Sousa tratou das negociações com a Martrain.
Reconheceu seguidamente que tem sido confrontado com determinadas situações
que não são do seu agrado. Disse ainda que se trata de um projeto interessante
para Albufeira e para Paderne, pelo que apenas deseja, caso o projeto não se
venha a concretizar, que isso não aconteça por culpa do município. -------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que gostaria que o senhor presidente se
comprometesse a resolver o problema social que existe naquele espaço. -------------O senhor presidente disse que esta revisão pode resolver o problema das casas. ---O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não lhe parece que o problema se
resolva com esta revisão. ------------------------------------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que a CCDR foi contactada previamente
para explicar que o município iria fazer a revisão que agora está a ser analisada,
tendo esta entidade compreendido o problema. ------------------------------------------O senhor presidente afirmou que na altura disse ao senhor doutor Carlos Silva e
Sousa que este projeto poderia resolver o problema de dar uma ocupação ao
espaço, mas ficariam por resolver outros dois grandes problemas: o problema
social e o problema ambiental. Admitiu depois que este problema não deveria ser
tratado desta forma, mas que a revisão não deixa de ser uma forma de tentar
resolver o problema, sem prejuízo de existir um parecer jurídico que possibilite
resolvê-lo de uma outra forma. -----------------------------------------------------------2 de março de 2021
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que todos os membros da câmara municipal
estão nesta matéria de boa-fé, mas também têm que ter garantias de que a
cooperativa está de boa vontade, o que não acontece de momento. ------------------O senhor presidente disse que a câmara municipal não está a correr quaisquer
riscos. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes sabem
que esta alteração tem que ser feita, até porque também poderá servir outros
projetos que venham a ser desenvolvidos na zona, mas gostavam de ter a garantia
de que a Martrain não vai arrastar o processo. -----------------------------------------O senhor presidente disse que seria bom que não fosse necessária qualquer
alteração. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que gostava que a obra já tivesse sido
feita. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que todos os membros da câmara municipal têm
contribuído para que o projeto avance. Referiu depois que também não concorda
que o projeto implique mais custos para a autarquia, mas defendeu que neste caso
não existe qualquer custo para o município. ----------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se os duzentos mil euros serão
devolvidos se o projeto não avançar. -----------------------------------------------------O senhor presidente disse não saber, uma vez que se trata de uma questão
jurídica. --------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra perguntou se o município foi informado sobre um
eventual resgate dos duzentos mil euros. ------------------------------------------------O senhor presidente disse não saber, mas referiu que iria ver essa situação. ------A senhora vereadora Sara Serra disse que o município deu duzentos mil euros para
a Martrain se financiar, pelo que este valor não podia ter sido utilizado na obra. -O senhor presidente disse que o dinheiro podia ser utilizado na obra. ---------------A senhora vereadora Sara Serra não concordou e explicou que este dinheiro tinha
um fim que não pode ser desvirtuado. ----------------------------------------------------O senhor presidente disse que já pediu um relatório sobre este assunto.------------A senhora vereadora Sara Serra disse que os vereadores não permanentes
concordam que o terreno tenha que ser legalizado, mas defendeu que talvez fosse
bom procurar uma solução mais alargada para o caso da Martrain não cumprir o
estipulado, até porque se trata de um terreno muito grande. Considerou depois
que não se devia optar por uma solução à pressa para aquela zona. ------------------2 de março de 2021

O senhor presidente disse que não se trata de uma solução à pressa. Lembrou
depois que a alteração do PDM proposta se refere a todo o terreno e não apenas
à zona em que a Martrain vai intervir, deixando assim de ser considerada uma
área de extração de inertes para passar a ter uma outra classificação do solo.----A senhora vereadora Sara Serra perguntou se esta alteração permitiria que fosse
instalado no terreno um parque social de habitação. ------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse não poder assumir uma resposta positiva
a esta questão, uma vez que têm que ser respeitados os pareceres de outras
entidades. ------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra disse que também seria interessante perceber
que tipo de melhorias se conseguem naquela zona caso a Martrain não vá em
frente. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
iriam votar favoravelmente este ponto sem qualquer problema, mas defendeu que
podia ser equacionado outro tipo de investimento e de uso para aquela zona.
Referiu depois que na zona existem dois grandes buracos que até poderiam ser
utilizados como reservatórios de água, mas que as coisas têm que ser devidamente
pensadas, razão pela qual é necessário que sejam elaborados planos. Afirmou
seguidamente achar que no contrato é referido que a cooperativa tem que devolver
os duzentos mil euros, caso o projeto não se venha a concretizar, o que sempre
será defendido pelos vereadores não permanentes. Disse ainda que estes edis se
deslocaram ao local e constataram que ainda só foram investidos cerca de trinta
mil euros no projeto, o que não lhe agradou, uma vez que foi dito por pessoas com
responsabilidades no projeto que o investimento já feito seria muito maior. ---------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma: ---------------------------------------------------------------------------1. determinar o início do procedimento de Alteração ao Plano Diretor Municipal de
Albufeira, nos termos do artigo septuagésimo sexto do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, e com os fundamentos descritos no ponto
número quatro dos Termos de Referência; -----------------------------------------------2. aprovar os Termos de Referência apresentados; -------------------------------------3. determinar, para efeitos do previsto no número um do artigo septuagésimo
sexto do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial: -------------------a. um prazo de elaboração de doze meses; ----------------------------------------------b. um período de participação de quinze dias, nos termos previstos no artigo
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octogésimo oitavo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; -----c. a publicação no Diário da República; ---------------------------------------------------d. a divulgação através da: ----------------------------------------------------------------i. Comunicação social e do boletim municipal; --------------------------------------------ii. Plataforma colaborativa; ----------------------------------------------------------------iii. Sítio da internet da Câmara Municipal. -----------------------------------------------4. determinar, para efeitos do disposto no artigo centésimo vigésimo do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a não sujeição a procedimento de
Avaliação Ambiental, de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto-Lei
número duzentos e trinta e dois, barra dois mil e sete, de quinze de junho,
alterado pelo Decreto-lei número cinquenta e oito, barra, dois mil e onze de
quatro de maio.------------------------------------------------------------------------------5. Transmitir o teor da presente deliberação à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve. -----------------------------------------------------= PLANOS – PLANO DE PORMENOR DA BALAIA – REVISÃO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de
Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, foi apresentada uma
informação do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------“1. PRETENSÃO: -----------------------------------------------------------------------------Veio o requerente expor que o atual Plano de Pormenor da Balaia não prevê
enquadramento para a regularização de uma zona técnica edificada sem o devido
controlo prévio no seu empreendimento turístico denominado de “Hotel-Apartamentos
Alto da Colina” com a classificação de 4 estrelas, pertencente ao Grupo Alfamar,
localizado no sítio da Balaia, não sendo assim passível de legalização, tal como
deliberado em reunião de Câmara realizada a 06/09/2016 no âmbito do processo de
obras n.º 27IP/2014.-------------------------------------------------------------------------Acresce o requerente que o empreendimento foi recentemente alvo de uma vistoria
pelo Turismo de Portugal, I.P, no quadro do procedimento de revisão periódica da
classificação do hotel, e que a existência da referida zona técnica determinou o
indeferimento da classificação do empreendimento por parte da referida entidade. ----Mais referiu que a não resolução deste problema poderá conduzir à caducidade do
título de abertura e consequente encerramento do empreendimento, situação que
refere seria absolutamente ruinosa para o Grupo Alfamar. --------------------------------Nesse sentido veio o requerente, ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-lei n.º
2 de março de 2021

80/2015, de 14 maio, apelar ao município quanto à ponderação de um eventual
procedimento de alteração ao Plano de Pormenor da Balaia de forma a regularizar a
situação referida, ou a mesma ser acautelada no atual procedimento de Revisão do
Plano Diretor Municipal. ----------------------------------------------------------------------2. INFORMAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------O Plano de Pormenor da Balaia foi publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 249 a
27 de dezembro de 2007, através da Deliberação n.º 2519/2007. ------------------------Foi objeto de Declaração de Retificação n.º 1216/2009, publicado em Diário da
República, 2.ª série, n.º 87, a 06 de maio. ---------------------------------------------------Atualmente não se encontra a decorrer nenhum procedimento de alteração ou revisão
do PP da Balaia. -------------------------------------------------------------------------------O procedimento de elaboração da Revisão ao Plano Diretor Municipal (PDM) foi
determinado em reunião de Câmara realizada a 02/03/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 53 de 16/03/2016, através do Aviso n.º 3570/2016. ------------Foi determinado prorrogar o prazo da sua elaboração por mais 3 anos em reunião de
Câmara realizada a 06/03/2019, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 76, de
17/04/2019, através do Aviso n.º 6911/2019. ---------------------------------------------O empreendimento em apreço localiza-se, no âmbito do sistema litoral do PROTAL
Algarve, na Retaguarda da Zona Terrestre de Proteção (faixa entre os 500m e
2000m). ---------------------------------------------------------------------------------------Atendendo que qualquer procedimento de alteração ou revisão de planos territoriais de
âmbito municipal encontra-se sujeito ao cumprimento de todas as normas e disposições
regulamentares aplicáveis, entre estas as normas estabelecidas no PROTAL Algarve, e
encontrando-se em curso o procedimento de Revisão do PDM considera-se, salvo
melhor opinião, ser este o procedimento mais adequado para a ponderação e definição
das ações possíveis na área em causa. -------------------------------------------------------3. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, encontra-se a digníssima Câmara Municipal em condições, caso assim o
entenda deliberar: ---------------------------------------------------------------------------1. Manifestar interesse em ponderar a sugestão formalizada no âmbito do
procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal, sem prejuízo do cumprimento
das normas e disposições regulamentares aplicáveis ao respetivo procedimento; -----2. Registar a sugestão e transmitir à equipa técnica responsável pelos trabalhos de
elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal para a devida análise e
ponderação.” ------------------------------------------------------------------------------2 de março de 2021
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes
agradeciam a explicação dada pelo senhor arquiteto Eduardo Viegas sobre este
ponto e nada mais têm a acrescentar, uma vez que existe a necessidade de
resolver o problema. ------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma:---------------------------------------------------------------------------a) manifestar interesse em ponderar a sugestão formalizada no âmbito do
procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal, sem prejuízo do cumprimento
das normas e disposições regulamentares aplicáveis ao respetivo procedimento; ----b) registar a sugestão e transmitir à equipa técnica responsável pelos trabalhos de
elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal para a devida análise e
ponderação. ----------------------------------------------------------------------------------= PLANOS – PLANO DE PORMENOR DO PORTO DE RECREIO DE ALBUFEIRA –
DISCUSSÃO PÚBLICA – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de
Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, foi apresentada uma
informação do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------“1. ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------O Plano de Pormenor do Porto de Recreio de Albufeira (PPPRA) foi aprovado em sessão
ordinária da Assembleia Municipal de Albufeira em 21 de junho de 1999, e publicado em
Diário da República, I Série-B, n.º 203, a 31 de agosto de 1999, pela Portaria n.º
779/99. ---------------------------------------------------------------------------------------A primeira alteração ao PPPRA foi aprovada em sessão ordinária da Assembleia
Municipal em 27 de novembro de 2007, e publicada em Diário da República, 2.ª série,
n.º 17, a 24 de janeiro de 2008, pela Deliberação n.º 205/2008. --------------------------A retificação à alteração do PPPRA foi aprovada em sessão ordinária da Assembleia
Municipal em 30 de junho 2009, e publicada em Diário da República, 2.ª série, n.º 145, a
29 de julho de 2009, pela Declaração de Retificação n.º 1812/2009. ---------------------2. INÍCIO DO PROCEDIMENTO:-----------------------------------------------------------O procedimento de elaboração da segunda alteração do PPPRA foi determinado por
Deliberação de Câmara de 03 de março de 2020, com um prazo de elaboração de 24
meses. Nessa mesma deliberação foram aprovados os respetivos termos de referência,
assim como o estabelecimento de um período de 15 dias para a formulação de sugestões
e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração, nos termos do n.º 2
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do artigo 88.º do RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial –
Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio). ------------------------------------------------------A Deliberação de Câmara de 03 de março de 2020 que determinou o início do
procedimento, e que aprovou os Termos de Referência, qualificou esta alteração como
não sujeita a procedimento de avaliação ambiental estratégica, com base nos critérios
apresentados no ponto 7 dos Termos de Referência, constantes na Justificação da não
realização do procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica. ------------------------No cumprimento do deliberado foi publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 79,
de 22 de abril de 2020 o Aviso n.º 6860/2020, tendo sido igualmente divulgado na
comunicação social, na página de internet do município (www.cm-albufeira.pt) e no
boletim municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e do artigo 192º do RJIGT. --------Foi igualmente dado conhecimento do teor da referida deliberação à CCDR-Algarve por
meio do ofício com o registo S-CMA/2020/4213. ------------------------------------------A participação preventiva do início do procedimento da alteração ao PPPRA deveria de
ter decorrido entre o dia 23 de abril e 14 de maio de 2020, no entanto, nos termos do
n.º 1 ”ex vi“ e alínea c) do n.º 6, ambos do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de
março, em conjugação com o n.º 1 do artigo 138.º do Código de Processo Civil, a
contagem do prazo a que se reporta o Aviso n.º 6860/2020, publicado a 22 de abril, no
Diário da Republica, 2.ª Serie, n.º 79, esteve suspenso, até publicação do diploma a que
se reporta o n.º 2 desse mesmo normativo legal. Com a publicação da Lei n.º 16/2020,
de 29 de maio, e à luz do n.º 1 do artigo 5.º, o prazo para a participação preventiva
terminou no dia 6 de julho de 2020.---------------------------------------------------------No âmbito da participação preventiva do início do procedimento da alteração ao PPPRA
não se registaram participações, conforme consta no Relatório do Período de
Participação Preventiva.----------------------------------------------------------------------3. PROPOSTA DE PLANO: -------------------------------------------------------------------A proposta de alteração ao PPPRA espelha os objetivos definidos no ponto 5 dos
Termos de Referência, aprovados por deliberação de Câmara de 03 de maio de 2020,
cujo conteúdo documental compreende o Relatório Descritivo e Justificativo, a
Proposta de Alteração ao Regulamento, o Relatório do Período de Participação
Preventiva e a Justificação da não realização do procedimento de Avaliação Ambiental
Estratégica. ----------------------------------------------------------------------------------As alterações propostas, a respetiva fundamentação e o enquadramento encontram-se
descritas detalhadamente no Relatório. ----------------------------------------------------A alteração ao PPPRA traduz-se na introdução de alterações apenas no Regulamento,
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encontrando-se mais detalhado na Proposta de Alteração ao Regulamento, restringindose essencialmente na: ------------------------------------------------------------------------ alteração do n.º 1 e n.º 4 do artigo 12.º, de forma a incluir as ações previstas no n.º
6, e clarificar a sua natureza e a quem compete a sua execução; ---------------------- introdução de um ponto n.º 6 na redação do artigo 12.º, que admite que a zona
definida nas peças gráficas como lago se concretize através da implementação de
uma ou mais das seguintes ações: Zonas com elementos de água; Zonas de utilização
coletiva tais como praças, largos ou outros de natureza análoga; Zonas verdes;
Zonas com equipamentos de recreio e de lazer de apoio ao ar livre; ------------------- introdução de um n.º 4 no artigo 20.º, que admite a alteração de uso de qualquer
parcela para equipamentos de utilização coletiva de natureza pública ou privada; ---- alteração do Anexo I, nomeadamente na referência à construção do lago. ------------4. CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL ------------------------------------------------------Em reunião de Câmara realizada a 3 de novembro de 2020 foi deliberado manifestar
concordância com a proposta de PPPRA, e remeter a mesma à CCDR-Algarve para
apreciação das entidades externas no âmbito de Conferência Procedimental, a realizar
nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 86.º do RJIGT. ---------------------------------No cumprimento da deliberação a proposta foi submetida na Plataforma Colaborativa
de Gestão Territorial (PCGT) a 10 de dezembro de 2020, contendo a referência PCGTID-432. ---------------------------------------------------------------------------------------A Conferência Procedimental foi realizada no dia 04 de fevereiro de 2021 (Ata em
anexo), e a proposta de alteração do Plano obteve os seguintes pareceres: -------------- Agência Portuguesa do Ambiente, IP/Administração da Região Hidrográfica do
Algarve, I.P (APA/ARH) (n.º S001625-202101-ARHALG.DPI): -------------------------- Parecer favorável à proposta de plano; ----------------------------------------------------- Parecer favorável ao relatório de justificação para a não sujeição do plano a avaliação
ambiental; ------------------------------------------------------------------------------------ Autoridade

Nacional

de

Emergência

e

Proteção

Civil

–

ANEPC

(OF/684/CDOS08/2021, de 15/01/2021): ----------------------------------------------- Parecer favorável condicionado; ----------------------------------------------------------- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve - CCDR-Algarve
(INF n.º I00211-202102-INF-ORD) de 03/02/2021: ----------------------------------- Parecer favorável à proposta do plano, suscitando a ponderação da questão enunciada
no ponto III/3.1.7; ---------------------------------------------------------------------------- Parecer favorável ao relatório de justificação para a não sujeição do plano a avaliação
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ambiental; ------------------------------------------------------------------------------------ Docapesca – Portos e Lotas (E00868-202102-ORD) de 04/02/2021 ------------------- Nada opõe em virtude da alteração proposta se projetar totalmente fora da Área de
Jurisdição Portuária sob sua gestão; -------------------------------------------------------- Turismo de Portugal – TP (INT/2021/395 [DVO/DEOT/VC]: --------------------------- Parecer favorável, suscitando a ponderação da questão enunciada no ponto IV.2; ------Face aos pareceres emitidos conclui-se, em resultado da Conferência Procedimental
(CP) da Alteração do Plano de Pormenor do Porto de Recreio de Albufeira, que: ---------a) A proposta de alteração em apreço merece parecer favorável condicionado, nos
termos do parecer da ANEPC, devendo a Câmara Municipal proceder à correção das
questões suscitadas ou apresentar justificação adequada, e ponderar as demais
recomendações indicadas nos pareceres anexos;----------------------------------------b) Relativamente à avaliação ambiental, regista-se e acompanha-se a posição da CMA
que apresentou um relatório fundamentando da dispensa da avaliação Ambiental
Estratégica, nos termos da competência atribuída às câmaras municipais, no n.º 2 do
artigo 78.º do RJIGT. --------------------------------------------------------------------5. JUSTIFICAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS PARECERES OBTIDOS NA CONFERÊNCIA
PROCEDIMENTAL ---------------------------------------------------------------------------Realizada a Conferência Procedimental no dia 04 de fevereiro de 2021, e em resultado
da mesma compete à Câmara Municipal superar as condicionantes estabelecidas no
parecer da ANEPC, bem como ponderar o acolhimento das recomendações indicadas no
parecer da CCDR-Algarve e do TP. ---------------------------------------------------------- Autoridade

Nacional

de

Emergência

e

Proteção

Civil

–

ANEPC

(OF/684/CDOS08/2021, de 15/01/2021): ----------------------------------------------- Na sequência das condicionantes estabelecidas no parecer da ANEPC foi apresentada
justificação adequada enviada por ofício com saída n.º: S-CMA/2021/1748) a
09/02/2021 (em anexo), tendo merecido acolhimento por parte da ANEPC conforme
ofício: OF/1435/CDOS08/2021 de 10/02/2021 (I-CMA/2021/2719) (em anexo); ------ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve - CCDR-Algarve
(INF n.º I00211-202102-INF-ORD) de 03/02/2021: ----------------------------------- Sugere a CCDR-Algarve que seja esclarecido a quem compete a execução das Zonas
com equipamentos de recreio e de lazer de apoio ao ar livre. ------------------------------Ponderada a recomendação sugere-se o acolhimento da sugestão tendo-se introduzido
alterações no n.º 1 e n.º 4 do artigo 12.º de forma a clarificar a questão suscitada. Foi
igualmente atualizada a referência à legislação constante no n.º 1 do citado artigo. -----2 de março de 2021
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 Turismo de Portugal – TP (INT/2021/395 [DVO/DEOT/VC]: --------------------------- No âmbito das competências específicas do TP o parecer conclui que “A alteração
preconizada não incide sobre as parcelas destinadas ao uso turístico (hotel e
apartamentos turísticos), e não irá afetar a atividade turística subjacente ao plano,
nem a fruição de recreio e lazer ou a qualidade urbanística do mesmo. Do ponto de
vista do turismo considera-se benéfica a substituição do lago, por outros equipamentos
ou infraestruturas que promovem igualmente a qualificação do espaço público (…) com
menor impacte ambiental”. -------------------------------------------------------------------Embora já fora do âmbito das competências específicas do TP é sugerido, no ponto
IV.2 do seu parecer, “(…) acautelar no artigo 12.º do regulamento a inserção de
requisitos de sustentabilidade para a intervenção na área do lago, no sentido de ir ao
encontro dos objetivos propostos (…)”. -----------------------------------------------------Salvo melhor opinião considera-se que as ações possíveis na área do lago, definidas no
n.º 6 do artigo 12.º, entre as quais: Zonas com elementos de água; Zonas de utilização
coletiva tais como praças, largos ou outros de natureza análoga; Zonas verdes e Zonas
com equipamentos de recreio e de lazer de apoio ao ar livre; reduzem substancialmente
o impacte ambiental face ao atualmente previsto, indo por si só de encontro aos
objetivos propostos. -------------------------------------------------------------------------É sugerido no parecer a inserção no artigo 12.º de três “(…) requisitos de
sustentabilidade (…)” referentes: à permeabilidade dos materiais a aplicar; as soluções
adequadas ao clima e valorizadores da paisagem e da identidade regional, e a soluções
paisagísticas que recorram a espécies autóctones ou outras adaptadas ao clima e com
maior capacidade de captura de carbono. ---------------------------------------------------Embora os requisitos referenciados sejam pertinentes, considera-se que poderão ser
limitadoras da prossecução de soluções urbanísticas que visem criar uma identidade
própria ou diferenciadora, que atendendo ao local em questão, poderão contribuir
fortemente para o fator de atratividade. Mais se constata que algumas ações
previstas, pelas especificidades necessárias à sua implementação, colidem desde já com
o referenciado nos requisitos. ---------------------------------------------------------------Ponderada a sugestão, e atendendo ao acima justificado, bem como ao facto de não
recair no âmbito das competências específicas do TP, sugere-se o não acolhimento da
mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------Em resultado do acolhimento por parte da ANEPC da fundamentação apresentada,
efetuada a alteração ao regulamento sugerida no parecer da CCDR-Algarve, e
atendendo ao teor da Ata da Conferência Procedimental, concluiu-se pela conformidade
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da alteração ao Plano de Pormenor do Porto de Recreio de Albufeira com as disposições
legais e regulamentares aplicáveis, considerando que a proposta de alteração ao plano
se encontra em condições de prosseguir a respetiva tramitação. --------------------------6. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, encontra-se o procedimento em condições da digníssima Câmara
Municipal, caso assim o entenda deliberar: -------------------------------------------------1. Acompanhar as recomendações formalizadas no parecer da CCDR-Algarve, e não
acolher as recomendações formalizadas no parecer do TP;-----------------------------2. Manifestar concordância com a presente proposta de alteração ao Plano de
Pormenor do Porto de Recreio de Albufeira; --------------------------------------------3. Determinar a abertura do procedimento de discussão pública, da referida proposta,
nos termos do artigo 89.º do RJIGT; ----------------------------------------------------4. Determinar que o referido período de discussão pública tenha a duração de 20 dias,
anunciado com a antecedência de 5 dias, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º
do RJIGT; ---------------------------------------------------------------------------------5. Determinar a necessária divulgação através de Aviso a publicar no Diário da
República e a divulgar através da comunicação social, do sítio na internet do
Município de Albufeira e no Boletim Municipal, nos termos do previsto no n.º 1 do
artigo 89.º, da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º e do n.º 3 do artigo 192.º do RJIGT; 6. Aprovar as Minutas de Aviso e de Ficha de Participação em anexo. --------------------Esta informação fazia-se acompanhar das Minutas de Aviso e de Ficha de Participação,
documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma: ---------------------------------------------------------------------------a) acompanhar as recomendações formalizadas no parecer da Comissão de
Coordenação

e

Desenvolvimento

Regional

do

Algarve,

e

não

acolher

as

recomendações formalizadas no parecer do Turismo de Portugal; ---------------------b) manifestar concordância com a presente proposta de alteração ao Plano de
Pormenor do Porto de Recreio de Albufeira; ---------------------------------------------c) determinar a abertura do procedimento de discussão pública, da referida
proposta,

nos

termos

do

artigo

octogésimo

nono

do

Regime

Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial; ------------------------------------------------------d) determinar que o referido período de discussão pública tenha a duração de
vinte dias, anunciado com a antecedência de cinco dias, nos termos previstos no
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número dois do artigo octogésimo nono do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial; --------------------------------------------------------------------------e) determinar a necessária divulgação através de Aviso a publicar no Diário da
República e a divulgar através da comunicação social, do sítio na internet do
Município de Albufeira e no Boletim Municipal, nos termos do previsto no número
um do artigo octogésimo nono, da alínea a) do número quatro do artigo centésimo
nonagésimo primeiro e do número três do artigo centésimo nonagésimo segundo do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; ------------------------------f) aprovar as Minutas de Aviso e de Ficha de Participação em anexo. ---------------= CENTRAIS SOLARES FOTOVOLTAICAS – CENTRAIS SOLARES
FOTOVOLTAICAS DE MONTECHORO I E MONTECHORO II - AVALIAÇÃO DE
IMPACTE AMBIENTAL N.º 3375 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e cinco de fevereiro último, do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------1. Que foi recebida solicitação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente para
emissão de parecer específico sobre o procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental referente às centrais solares fotovoltaicas Montechoro I e Montechoro
II (Registo E-CMA/2021/8180);---------------------------------------------------------2. Que o prazo para emissão do parecer definido pela Agência Portuguesa do Ambiente
é até 26 de fevereiro de 2021: ----------------------------------------------------------3. Que sobre o pedido em apreço foi elaborada informação dos serviços com o registo
I-CMA/2021/4105; -----------------------------------------------------------------------4. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal
(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo
menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostrando possível que, em tempo
útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto
de imediato; -------------------------------------------------------------------------------5. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei
75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o pedido com a
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino: ----------------------------------------------------------------------------------- Emitir parecer favorável condicionado ao procedimento de A.I.A. em epígrafe, nos
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termos da informação técnica com o registo I-CMA/2021/4105; ---------------------- E 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
reunião de câmara seguinte.” -------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se ainda faltavam os pareceres
das entidades. -------------------------------------------------------------------------------O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu afirmativamente e explicou que
depois se seguirá a emissão da declaração de impacto ambiental por parte da
Agência Portuguesa do Ambiente. ---------------------------------------------------------O

senhor

vereador Victor

Ferraz

perguntou

se

não

estava

prevista

uma

compensação ao município pela utilização do espaço. ------------------------------------O senhor presidente considerou que a energia limpa já é em si uma compensação. -O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se não seria possível o município
poder adquirir esta energia, talvez a um preço menor. ---------------------------------O senhor presidente disse que a empresa vai dar uma central de autoconsumo aos
bombeiros. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não seria possível fazer o mesmo
nos edifícios públicos, nomeadamente nas escolas. --------------------------------------O senhor presidente disse que está a considerar que a empresa dê qualquer coisa
a outras entidades. -------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que o município poderia poupar muito no
caso das escolas, uma vez que estes estabelecimentos vão passar para o município.
O senhor presidente disse que este tipo de instalação já existe em duas escolas.--O senhor vereador Victor Ferraz considerou que o leque de escolas abrangidas
poderia ser mais alargado. -----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES - APLICABILIDADE DOS N.ºS 2 E 4
DO ARTIGO 16.º DO DECRETO-LEI 126/2006, DE 28 DE JUNHO, NA
REDAÇÃO EM VIGOR, NO QUE SE REFERE A ÁREAS ABRANGIDAS POR
ALVARÁ DE LOTEAMENTO, FORA DAS ÁREAS CLASSIFICADAS NOS PLANOS
MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO COMO “SOLO URBANO” OU COMO
“AGLOMERADO RURAL” – INFORMAÇÃO =
Relacionada com o assunto em título referido foi apresentado um parecer jurídico
subscrito pela senhora Professora Doutora Fernanda Paula Oliveira, que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos
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respeitantes à presente reunião, e que, em conclusão refere o seguinte: -----------------“C. CONCLUSÃO -----------------------------------------------------------------------------Tendo com consideração tudo quanto foi referido precedentemente, cuja leitura
integral não se dispensa, e tendo em consideração a análise efetuada às licenças de
loteamento emitidas pela Câmara Municipal de Albufeira que se encontram nestas
condições, não podemos senão concluir que as proibições ou condicionalismos à
edificação previstas no artigo 16º., nomeadamente, nos números 2 e 4 do Decreto-Lei
nº. 124/2006, de 28 de junho (na redação em vigor) não são aplicáveis à execução de
operações urbanísticas (concretamente obras de edificação) que se venham a realizar
nos lotes daqueles loteamentos, não relevando o facto de aqueles loteamentos estarem
localizados em solo classificado no Plano Diretor Municipal como solo rural (não
qualificado como aglomerado rural). E se não se aplicam as referidas condicionantes,
naturalmente não tem de ser pedido qualquer parecer à Comissão Municipal de Defesa
das Florestas. --------------------------------------------------------------------------------Tal como se refere, e bem, em Parecer jurídico que consta de um dos processos
camarários, a classificação do solo no Plano Diretor Municipal não é relevante dentro do
loteamento com título válido”. ---------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, homologar o parecer jurídico da Professora
Doutora Fernanda Paula Oliveira, determinando que os serviços procedam em
conformidade com as suas conclusões. ----------------------------------------------------= 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. ------------------------------As descrições dos pedidos que seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas
elaboradas sob a exclusiva responsabilidade do mesmo departamento. ------------------- Requerimento (s) n.º (s): 12806II de 17-03-2020; 12806CE de 17-03-2020; 12806
de 17-03-2020 e 120806CE de 17-03-2020 ------------------------------------------------Processo n.º: 30IP/2020 --------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Noémia Martins dos Santos Losna -------------------------------------Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ---------------------------------------2 de março de 2021

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de construção de um
edifício de habitação multifamiliar ----------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 9563 de 23-06-2020; 49332 de 12-11-2020; 49731 de 1311-2020 e 1137 de 07-01-2021 --------------------------------------------------------------Processo n.º: 26/2020 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Perfectpearl – Investimentos Imobiliários, Lda. -----------------------------Local da Obra: Várzeas de Quarteira, Lote n.º 1, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Demolição e construção de moradia unifamiliar, piscina e muro de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------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 nove de janeiro de dois mil e vinte e
um, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 56302 de 20-12-2019 e 582 de 06-01-2021 -----------------Processo n.º: 103/2019 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Irina Nikolaevna Kalita---------------------------------------------------------Local da Obra: Beco da Padaria, Lagoas, freguesia de Ferreiras --------------------------Assunto: Licença – Construção de edifício habitacional – Legalização ---------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 35825 de 13-08-2019; 44017IT de 09-10-2019; 44017 de
09-10-2019; 22744IT de 04-06-2020; 22744CMDF de 04-06-2020 e 22744 de 0406-2020 --------------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 433/1987 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Robert Klemens Queckenberg e Ute Queckenberg --------------------------Local da Obra: Sítio dos Barrancos, freguesia da Guia -------------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar com muros de
vedação e piscina – Legalização --------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------2 de março de 2021
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Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de dezanove de janeiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco.----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 24938 de 24-05-2017; 30562 de 18-06-2018 e 26733 de
03-07-2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 668/1985 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Julie Jones & Martin Howard Jones ------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Quinta do Jolu, Lote n.º 11, Barrancos, freguesia da Guia --Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e legalização de piscina -----------Apreciação do licenciamento ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística datada de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, devendo
o exterior ser pintado de branco. --------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA76415 de 12-11-2018--------------------------------Processo n.º: 09/2018/2386 ----------------------------------------------------------------Requerente: Condomínio Edifício Palmeira Galé ---------------------------------------------Local da Obra: Estrada de Vale Rabelho, Lote n.º 32, Aparthotel “Palmeira Galé”, Praia
da Galé, freguesia da Guia -------------------------------------------------------------------Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado --------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número sete barra,
dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no parecer da Divisão
de Fiscalização e Vistorias de doze de fevereiro de dois mil e vinte e um. ---------- Requerimento (s) n.º (s): 2255 de 17-01-2019; 11789 de 19-03-2019; 17134IT de
23-04-2020; 17134 de 23-04-2020; 17714 de 29-04-2020; 48086 de 06-11-2020 e
48086II de 09-11-2020 ---------------------------------------------------------------------Processo n.º: 19/2010 -----------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Amador Garrido -------------------------------------------------Local da Obra: Quinta da Balaia, Rua da Praia, Lote n.º 51, Branqueira, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água-------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros de vedação ---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 dezasseis de
fevereiro de dois mil e vinte e um, e informação da Divisão de Receção e
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Expediente de Obras Particulares de dois de fevereiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 6927 de 11-02-2020; 25857 de 28-06-2020; 29119 de 1607-2020 e 38475 de 14-09-2020 -----------------------------------------------------------Processo n.º: 17IP/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Luís Filipe Mendonça dos Reis -------------------------------------------------Local da Obra: Rua António Aleixo, n.º 9, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------Assunto: Exposição – Requerendo a anulação do pedido de alteração de arrumos para
garagem referente aos requerimentos n.º 6927 de 11-02-2020; 25857 de 28-06-2020
e 29119 de 16-07-2020 ----------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão
referente aos requerimentos número seis mil novecentos e vinte e sete de onze de
fevereiro dois mil e vinte; vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete de vinte
e oito de junho de dois mil e vinte e vinte e nove mil cento e dezanove de
dezasseis de julho de dois mil e vinte. --------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 38785 de 14-09-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 19CP/2018 --------------------------------------------------------------------Requerente: Helder Guerreiro Martins -----------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização do Joinal, Lote n.º 9, Sesmarias, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar com piscina e muros de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de dois de fevereiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 27936 de 24-06-2019; 40925 de 20-09-2019; 49519 de
12-11-2020 e 1928 de 12-01-2021 -----------------------------------------------------------Processo n.º: 346/1978 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Julia Margaret Oxley ----------------------------------------------------------Local da Obra: Cerro Grande, Lote n.º 10, Vila Prestige, freguesia de Albufeira e Olhos
de Água ---------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização ------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido
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tendo em conta o parecer técnico de dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e
um. -------------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 6167 de 11-02-2019; 40921IT de 20-09-2019; 40921 de
20-09-2019 e 2281 de 13-01-2021 ----------------------------------------------------------Processo n.º: 10/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Knut Sonne Larsson ------------------------------------------------------------Local da Obra: Cerro Grande, Lote n.º 3, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e legalização da piscina
Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido
tendo em conta o parecer técnico de dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e
um, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 7778II de 17-02-2020 e 7778 de 17-02-2020 -------------Processo n.º: 100/2011 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Jorge Manuel Soares Madail da Maia Barbosa -------------------------------Local da Obra: Corcovada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muros ----------------------------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 fevereiro 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): 28950 de 15-07-2020 e 49736 de 13-11-2020 --------------Processo n.º: 37/2020 -----------------------------------------------------------------------Requerente: UIP - United Investments (Portugal) – Empreendimentos Turístico S.A. ---Local da Obra: Várzeas de Quarteira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água----------Assunto: Licença – Demolição de um edifício do sistema produtor de água de
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abastecimento --------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido, nos termos da informação
técnica de dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um. ----------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 50652 de 31-10-2018; 55841II de 30-11-2018; 55841 de
30-11-2018; 12075II de 11-03-2020 e 12075 de 11-03-2020 -----------------------------Processo n.º: 31CP/2018 --------------------------------------------------------------------Requerente: Yohann Henri Antoine Fievet --------------------------------------------------Local da Obra: Patroves, Lote n.º 24, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de onze de fevereiro 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
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): 50135 de 15-11-2017; 53056 de 15-11-2018; 2582 de 1801-2019, 6449 de 12-02-2019; 10759 de 12-03-2019; 3216 de 21-01-2020; 27541 de
07-07-2020; 27540 de 07-07-2020; 39765 de 18-09-2020; 43744 de 15-10-2020;
2783IT de 15-01-2021; 2783DREOP de 15-01-2021 e 2783 de 15-01-2021 --------------Processo n.º: 77/2017 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Isermar – Imobiliária, Lda. ----------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, Lote n.º 85, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de edifício de habitação coletiva, piscina e muros de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------2 de março de 2021
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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 dezoito de
fevereiro de dois mil e vinte e um, e informação da Divisão de Receção e
Expediente de Obras Particulares de onze de fevereiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco.----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 15833 de 15-04-2020 -----------------------------------------Processo n.º: 98A/1977 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Details Hotel & Resorts -------------------------------------------------------Local da Obra: Rua Cândido dos Reis, n.º 12, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---Assunto: Atualização de licença para classificação de 3 estrelas para 4 estrelas
referente ao Hotel Califórnia ---------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de fevereiro 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): 47277IT de 30-10-2019; 47277 de 30-10-2019; 32305 de
03-08-2020 e 43897 de 16-10-2020 -------------------------------------------------------Processo n.º: 1774/1967 --------------------------------------------------------------------Requerente: José Miguel Martins Dias------------------------------------------------------Local da Obra: Rua do M.F.A., freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização ------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 47280IT de 30-10-2019; 47280 de 30-10-2019; 41801PE
de 01-10-2020; 41801 de 01-10-2020 e 6005 de 01-02-2021 -----------------------------2 de março de 2021

Processo n.º: 111IP/2019 -------------------------------------------------------------------Requerente: Paulo Luís & Correia, Lda -------------------------------------------------------Local da Obra: Beco do Sul, n.º 19, Cerro da Alagoa, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo às obras de alteração e ampliação de
moradia unifamiliar ---------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de dezasete de fevereiro de dois mil e
vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se
prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado. ---------------------------A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de
atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. -- Requerimento (s) n.º (s): 10401IT de 04-03-2020, 10401 de 04-03-2020; 51956 de
22-11-2020; 56203IT de 15-12-2020; 56203II de 15-12-2020 e 56203 de 15-12-2020
Processo n.º: 26/2018 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Frederic Nunes Martins -------------------------------------------------------Local da Obra: Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação--------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
fevereiro de dois mil e vinte e um, e informação da Divisão de Receção e
Expediente de Obras Particulares de dez de fevereiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 3100IIA de 27-08-2013; 31007II de 27-08-2013;
31007DPUAI de 27-08-2013 e 31007 de 27-08-2013 -------------------------------------Processo n.º: Lot.º 563/1978---------------------------------------------------------------Requerente: António Sestito e Outros ------------------------------------------------------Local da Obra: São Rafael, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------2 de março de 2021
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Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 16/1984 ------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e dois de fevereiro 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): 22191 de 08-05-2017; 35617 de 02-08-2017 e 5402 de
28-01-2021 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 802/1979 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Sociedade de Empreendimentos Imobiliários do Sul Seis, Lda --------------Local da Obra: Clube Praia da Oura, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Exposição – Alteração e ampliação de um estabelecimento de restauração e
de bebidas de apoio ao Empreendimento Turístico – Legalização --------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, tendo em conta o parecer técnico de
dezanove de fevereiro de dois mil e vinte e um e com os fundamentos constantes
nas deliberações camarárias de vinte e nove de maio de dois mil e dezoito e seis
de novembro de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 56906 de 27-12-2019; 23771 de 12-06-2020 e 24716 de
19-06-2020-----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 50CP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Nuno Miguel Correia Gonçalves ------------------------------------------------Local da Obra: Correeira, Vale Pedras, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edificação unifamiliar, muros de vedação
e piscina --------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, mandar
2 de março de 2021

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação
urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares
aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de onze dias contados
sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da decisão agora
enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos centésimo vigésimo
primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e, ainda, a
indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de atendimento da
Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta Câmara Municipal,
durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ------------------------Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias.  Requerimento (s) n.º (s): 11789 de 10-03-2020; 29128 de 15-07-2020; 40441II de
23-09-2020; 40441DPUAI de 23-09-2020 e 40441 de 23-09-2020 ---------------------Processo n.º: 7CP/2020 ----------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Dias da Silva -----------------------------------------------------Local da Obra: Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de moradia, piscina e muros ------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de dezoito de fevereiro 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
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): 17944 de 30-04-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 45/2017 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Vontade Prática, S.A. ----------------------------------------------------------2 de março de 2021
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Local da Obra: Urbanização Vila Rosal II, Lote n.º 10, Sesmarias, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água-------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 18535 de 06-05-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 50CP/2009 --------------------------------------------------------------------Requerente: Nuno M. da Silva Durão Fontainhas -------------------------------------------Local da Obra: Rua Cândido Guerreiro, Lote n.º 20, Montechoro, freguesia de Albufeira
e Olhos de Água ------------------------------------------------------------------------------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina --------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de treze de fevereiro 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
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): 26586 de 02-07-2020 e 44585 de 20-10-2020 -------------Processo n.º: 36/2020 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Tomás Luís de Matos Teixeira ------------------------------------------------Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 3, freguesia da Guia --------------------------------Assunto: Exposição – Requerendo a anulação do pedido de construção de moradia
unifamiliar e muros de vedação, referente ao requerimento n.º 26586 de 02-07-2020 -Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão
referente ao requerimento número vinte e seis mil quinhentos e oitenta e seis de
2 de março de 2021

dois de julho de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 30336 de 23-07-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 41CP/2017 --------------------------------------------------------------------Requerente: Águias Negras – Investimentos Urbanos, S.A. --------------------------------Local da Obra: Patroves, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muros de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos
na informação técnica de dezasseis de fevereiro 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
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): 22201 de 02-06-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 39IP/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: João Anastácio Guerreiro -----------------------------------------------------Local da Obra: Ribeira de Alte, Caixa Postal 155H, freguesia de Paderne ----------------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração de moradia unifamiliar e
edificação de muro de vedação --------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 37488 de 07-09-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 78IP/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Luís Jorge de Mendonça Martins de Sousa -----------------------------------Local da Obra: Matos de Cima, freguesia de Paderne --------------------------------------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de reconstrução existente
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com 2 pisos -----------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de dezassete de fevereiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo
de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 17904 de 30-04-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 29/2020 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Pedro Miguel Caniço Tomé e Vanessa Caldeira Magessi ----------------------Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – Construção de piscina e muro de vedação ------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 55647 de 30-11-2018; 17722 de 29-04-2020; 18688 de
07-05-2020; 50800 de 17-11-2020 e 4944 de 27-01-2021 -------------------------------Processo n.º: 157/1979 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Realco - Sociedade Imobiliária, Lda. ------------------------------------------Local da Obra: Rua Gil Eanes, n.º 14, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------Assunto: Pedido de alteração de utilização de arrecadação e arrumos para habitação e
emissão do respetivo alvará da fração “AF” do edifício “Clube Mónaco” ------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido com fundamento no teor dos
pareceres técnicos datados de dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e um e
dezassete de fevereiro de dois mil e vinte e um. --------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 14396 de 02-04-2019; 14393 de 02-04-2019 e 12857 de
17-03-2020-----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 19/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Martins Gonçalves -----------------------------------------------Local da Obra: Urbanização de Vale de Pedras, Lote n.º 43, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação ---Apreciação do licenciamento ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística datada de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, devendo
o exterior ser pintado de branco. ---------------------------------------------------------2 de março de 2021

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA70892 de 13-11-2020 -------------------------------Processo n.º: 09/2020/49776 ---------------------------------------------------------------Requerente: Maria Emília da Conceição -----------------------------------------------------Local da Obra: Rua Dr. Diogo Leote, n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado --------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número nove, barra,
dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no parecer da Divisão
de Fiscalização e Vistorias de dezanove de fevereiro de dois mil e vinte e um. ----- Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA53143 de 27-08-2020 ------------------------------Processo n.º: 09/2020/53143 ---------------------------------------------------------------Requerente: Alain Vincileoni -----------------------------------------------------------------Local da Obra: Rua Henrique Calado, n.º 14, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado --------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número oito, barra,
dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no parecer da Divisão
de Fiscalização e Vistorias de quinze de fevereiro de dois mil e vinte e um. -------- Requerimento (s) n.º (s): 24741IT de 16-01-2020; 2474 de 16-01-2020 e 6088 de
02-02-2021 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 1/2020 -------------------------------------------------------------------------Requerente: António João Marques Prudente ----------------------------------------------Local da Obra: Montechoro, Lote n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar com piscina e muro de
vedação ---------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos dos pareceres técnicos de dezanove de fevereiro de dois mil e vinte e um
e de vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. ------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 18902 de 09-05-2020; 51957 de 22-11-2020 e 56201 de
15-12-2020 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 83/2018 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Cristina Nunes Martins e Outros ----------------------------------------------Local da Obra: Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação ---------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
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termos da informação técnica de seis de fevereiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco.----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 5045II de 31-01-2020; 5045 de 31-01-2020 46473 de 3010-2020 e 2573 de 14-01-2021 -------------------------------------------------------------Processo n.º: Lot.º 710/1978 --------------------------------------------------------------Requerente: Manuel Cergueira Pereira e Outro --------------------------------------------Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 34/1988 ------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 4486 de 25-01-2021 ------------------------------------------Processo n.º: 06/2021/4486 ----------------------------------------------------------------Requerente: Arménio Cabrita Coelho--------------------------------------------------------Local da Obra: Cerca Velha, freguesia de Paderne -----------------------------------------Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do
art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de
constituição de compropriedade-------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê
inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos
termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal de vinte e dois de fevereiro de
dois mil e vinte e um e da Chefe de Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de
Apoio ao Investidor de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um. ------- Requerimento (s) n.º (s): 4662 de 29-01-2020 ------------------------------------------Processo n.º: 4/2020 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Algarland – Compra e Venda de Imóveis, Lda. --------------------------------Local da Obra: Urbanização Quinta dos Sonhos, Vale Rabelho, freguesia da Guia --------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação ------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro 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
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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): 15383 de 08-04-2020 ----------------------------------------Processo n.º: 69/1990 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Jeremy Andrew Davidson ------------------------------------------------------Local da Obra: Quinta da Torrinha, Lote n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos de Água Assunto: Licença – Ampliação e alteração de moradia --------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de dez de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de sessenta
dias para resposta. ------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 41813PE de 26-09-2019; 41813 de 26-09-2019 e 35119 de
21-08-2020 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 73/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Paulo Alexandre Colaço de Brito ----------------------------------------------Local da Obra: Urbanização dos Álamos, Lote n.º 1, freguesia da Guia --------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de máquinas e muro
de vedação ------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de vinte e três de setembro de dois mil vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 30243 de 09-07-2019; 38433 de 04-09-2019 e 17153 de
23-04-2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 48/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Manuel Carvalho Moreira ------------------------------------------------------Local da Obra: Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação ------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos do parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e
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um, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 29564 de 12-06-2018; 54191PE de 21-11-2018; 54191 de
21-11-2018 e 8441 de 20-02-2020 ----------------------------------------------------------Processo n.º: 77IP/2018 --------------------------------------------------------------------Requerente: Didier Fiuza Faustino ----------------------------------------------------------Local da Obra: Várzeas de Quarteira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água----------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de uma moradia unifamiliar
e piscina --------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos
termos do parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e
um. -------------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 47414 de 31-10-2019; 53474 de 02-12-2020 e 55814 de
14-12-2020 -----------------------------------------------------------------------------------Processo n.º: 374/1984 ----------------------------------------------------------------------Requerente: José Custódio Gracias Fernandes ---------------------------------------------Local da Obra: Urbanização do Vale da Ursa, Lote n.º 9, freguesia da Guia --------------Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício de habitação 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 cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco.----------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 29556PE de 12-06-2018; 29556 de 12-06-2018; 5111 de
31-01-2020 e 8429 de 20-02-2020 ---------------------------------------------------------Processo n.º: 70IP/2018 --------------------------------------------------------------------Requerente: Didier Fiuza Faustino ----------------------------------------------------------Local da Obra: Várzeas de Quarteira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água----------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de uma moradia unifamiliar
Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos
termos do parecer técnico de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e
um. -------------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 44429 de 11-10-2019 -----------------------------------------Processo n.º: 78/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Fernando Ferreira da Costa ---------------------------------------------------Local da Obra: Sesmarias, Lote n.º 7, freguesia da Guia -----------------------------------2 de março de 2021

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação e piscina ------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de quinze de setembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 10639 de 12-03-2019 e 23963 de 28-05-2019 --------------Processo n.º: 16/2019 -----------------------------------------------------------------------Requerente: João Miguel Vieira do Vale ----------------------------------------------------Local da Obra: Cerro do Roque, freguesia de Paderne -------------------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar -------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de oito de abril de dois mil e vinte, devendo o
exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 32313PU de 11-07-2017; 32313 de 11-07-2017; 15169 de
06-04-2020; 33208 de 07-08-2020 e 6343 de 03-02-2021 ------------------------------Processo n.º: 512/1979 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Jorge de Sousa Leiria----------------------------------------------------------Local da Obra: Rua dos Ibiscos, Lote n.º 19, Urbanização Areias Vermelhas, Semina,
freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – Legalização --------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 45418 de 23-10-2020 -----------------------------------------Processo n.º: 33IP/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Fernando Manuel Inácio Peres-------------------------------------------------Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia ----------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação ------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de catorze de dezembro de dois mil e vinte, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta.--------------------------------------------------------------- Requerimento (s) n.º (s): 37205IT de 04-09-2020 e 37205DPUAI de 04-09-2020 e
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37205 de 04-09-2020 -----------------------------------------------------------------------Processo n.º: 56/2020 -----------------------------------------------------------------------Requerente: Muse’s Soul – Unipessoal, Lda -------------------------------------------------Local da Obra: Rua do Mercado, Lote n.º 80, freguesia de Ferreiras ---------------------Assunto: Licença – 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 vinte e cinco de fevereiro 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): 3871 de 21-01-2021 -------------------------------------------Processo n.º: 116/1997 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Marcus Hayman Locke e Suzanne Michelle Waterworth, tendo como
procuradora Dr.ª Matilde Ferreira----------------------------------------------------------Local da Obra: Casa dos Pires, freguesia de Paderne --------------------------------------Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do
art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de
constituição de compropriedade. ------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê
inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos
termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal e da Divisão Gestão Urbanística
de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um. --------------------------------= 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. --------2 de março de 2021

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a
minuta, também por unanimidade. ---------------------------------------------------------= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO =
Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. -------------= ENCERRAMENTO =
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e cinquenta 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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