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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 

Ao décimo oitavo dia do mês de maio 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 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 dois 

minutos, deu a Câmara início ao: --------------------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor presidente ficou de entregar o 

caderno de encargos e um relatório sobre a empreitada da rua Alves Correia, mas ainda 

nada chegou e já lá vai um mês. Referiu depois que a obra já chegou ao fim e não 

entende porque a documentação solicitada não foi entregue aos vereadores não 

permanentes. Lembrou ainda que o senhor presidente também ainda não respondeu ao 

pedido destes edis para utilizarem duas páginas do Boletim Municipal. Afirmou 

seguidamente que o Fundo de Emergência aprovado pela câmara municipal ainda não 

chegou às pessoas. Disse também que as pessoas estão aflitas e a passar dificuldades, 

pelo que seria importante perceber quando é que o fundo é transferido para os 

munícipes. Perguntou ainda quantas obras e quantas ações estão previstas até ao fim do 

mandato. Afirmou seguidamente que uma das obras será o Lar da Terceira Idade dos 

Olhos de Água, que poderá ser inaugurado ainda durante o presente mandato. Referiu 

depois que este pedido pretende aferir situações de algum eventual eleitoralismo nas 

ações levadas a cabo pela autarquia.  ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que alguns procedimentos estão parados porque 

eventualmente não há cabimento orçamental, pelo que perguntou o que é que se 

passava, uma vez que a razão não será com certeza falta de dinheiro, dado que o 

município ainda tem um bom saldo de gerência, com um valor que ronda os quarenta e 

nove milhões de euros. Referiu depois que estes procedimentos parados incluem 

mobiliários de escolas e outras situações importantes, daí ser fundamental perceber o 
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porquê deste atraso. Afirmou seguidamente que os vereadores não permanentes já 

tinham reparado que muitas ações que a autarquia tem estado a realizar resvalam para 

o âmbito da propaganda, como aconteceu recentemente com o envio de missivas para os 

alunos das escolas. Considerou depois que esta iniciativa podia ter sido evitada, embora 

se tratem de opções de comunicação que estes edis não condenam. Lembrou ainda que 

os vereadores não permanentes perguntaram recentemente qual o valor gasto em 

outdoors, pelo que reiterou que fosse entregue um relatório para saber quanto é que os 

munícipes já gastaram neste tipo de suportes. Relembrou também que os vereadores 

não permanentes fizeram uma proposta em maio/junho do ano passado relativamente 

aos vouchers para aplicar no comércio local, sendo que na altura essa proposta foi 

recusada. Afirmou seguidamente que mais tarde e felizmente esta proposta veio a ser 

recuperada pelo executivo permanente e ainda bem, uma vez que as boas ideias são 

para ser aproveitadas. Considerou depois que a distribuição proposta vai fazer com que 

os vouchers não cheguem a toda a gente. Referiu ainda que se trata de uma proposta 

que visa ajudar a economia local, mas poderia ter-se ajudado a economia local e também 

quem precisa em simultâneo, o que não irá acontecer desta forma e irá obrigar à 

realização de mais despesas por parte do município para ajudar quem precisa, como de 

resto tem estado a acontecer. Lembrou também que em maio/junho de dois mil e 

dezanove a câmara municipal prorrogou o prazo de conclusão da revisão do PDM por 

mais três anos, o que quer dizer que o prazo termina no próximo ano, pelo que 

perguntou o que foi feito neste âmbito durante estes dois anos. Afirmou seguidamente 

que os vereadores não permanentes não sabem o ponto em que estes trabalhos se 

encontram, sendo que para estes edis o PDM é um documento estratégico de 

planeamento do futuro. Considerou ainda que se trataram de dois anos perdidos, uma 

vez que não existe qualquer trabalho visível que tenha sido desenvolvido nesta área. 

Disse depois que com a saída do Decreto–Lei 102-D/2020, relacionado com a nova 

forma de cobrança dos lixos, a partir de julho do corrente ano a taxa dos resíduos 

sólidos deixa de estar anexada ao consumo de água e os municípios vão ter um prazo de 

quatro ou cinco anos para fazer essa alteração ao nível da contagem, pelo que 

perguntou qual a estratégia do município para implementar este novo normativo. 

Perguntou ainda se esta nova norma interfere com o contrato que ainda não está em 

vigor e como vai condicionar esse contrato, ou quais as eventuais despesas a mais para 

a autarquia para fazer esta gestão. Considerou também que esta alteração pode trazer 

um elevado aumento de custos para o município, até porque vai implicar uma quebra no 

lado das receitas, pelo que se não houver uma cobrança eficaz associada, então a 
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autarquia pode ter aqui um problema sério ao nível da gestão dos resíduos. Afirmou 

seguidamente que o senhor presidente se comprometeu a fazer uma nova rotunda na 

ligação Guia/Vale Parra, o passadiço do shopping, um estacionamento subterrâneo e a 

nova sede da junta de freguesia, pelo que perguntou se estas obras iam ou não ser 

realizadas. Disse depois que no sábado passado foi assistir ao jogo do CBA – Imortal, 

em seniores, no pavilhão da ESA, e durante o jogo verificou-se um problema nos 

marcadores da contagem de tempo que ficam por cima das tabelas, o que obrigou a uma 

solução de recurso e a algumas paragens de tempo. Referiu depois que lhe foi explicado 

que os marcadores até são novos, mas nunca foram testados, embora a situação já 

tivesse sido reportada à autarquia. Afirmou ainda que esta situação já aconteceu por 

várias vezes, pelo que pediu que os serviços interviessem para tentar solucionar a 

questão, até porque se deve passar uma imagem de boa organização e às vezes é nas 

pequenas coisas que se vê como as pessoas encaram a gestão e o brio que têm nessa 

mesma gestão.  --------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que tiraram a paragem do Giro da baixa, pelo 

que perguntou se o Giro ia deixar de passar naquela zona da cidade.  ----------------------       

O senhor presidente respondeu negativamente.  --------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que estava a ser feita uma terraplanagem para 

construção junto à rua do MFA, do lado do Cerro Branco, pelo que perguntou se ainda 

seria possível construir ali, dado que se trata de uma zona saturada em termos de 

construção. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que já lhe foi entregue o relatório da rua Alves Correia, mas 

detetou que o documento está pouco claro, pelo que pediu aos serviços para esclarecem 

melhor algumas questões. Afirmou seguidamente que já assinou algumas ordens de 

pagamento ao abrigo do Fundo de Apoio, pelo que espera que as pessoas comecem a 

receber o dinheiro em breve. Referiu depois que não entendeu muito bem o pedido 

relativo às obras que o senhor vereador Ricardo Clemente formulou. ----------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente esclareceu que se pretendia uma listagem das 

obras que vão ser feitas até ao final do mandato, isto para que os vereadores não 

permanentes possam perceber o que está em causa e para que não aconteçam situações 

de aproveitamento eleitoral.  -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que seria fácil elencar estas obras e referiu que está a ser 

feito o Lar, Centro de Dia e Creche dos Olhos de Água, bem como os quarenta fogos de 

habitação em Paderne, obra que está bastante adiantada. Afirmou depois que também 

está a ser feita a obra da Escola Diamantina Negrão. Explicou depois que não existem 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

18 de maio de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

investimentos parados, mas lembrou que cada investimento tem a sua maturidade. 

Lembrou ainda que foi ele que iniciou o processo da nova sede da Junta de Freguesia da 

Guia, em conjunto com o atual presidente. Explicou também que esta obra já tem o 

projeto adjudicado, fase em que se encontra atualmente. Disse seguidamente que está 

para ser lançado o concurso da rotunda, uma vez que o projeto já está feito. Informou 

ainda que o passadiço e um pequeno jardim também estão para avançar. Referiu 

seguidamente que o projeto da rua António Aleixo está quase acabado, bem como o do 

coletor de meia encosta na rua do MFA e da avenida do Ténis. Afirmou depois que o 

projeto da baixa está quase acabado, embora agora já não seja uma altura propícia para 

fazer obras naquela zona. Concordou seguidamente que na questão dos vouchers se 

aproveitou uma boa ideia, o que até é desejável que aconteça. Referiu ainda que a 

revisão do PDM de Albufeira ainda não foi aprovada, assim como a esmagadora maioria 

das revisões dos PDM’s dos municípios algarvios, uma vez que apenas a de Silves foi 

aprovada. Afirmou seguidamente que vários presidentes de câmaras municipais da 

região entenderam que seria melhor guardar a conclusão das revisões aos PDM’s para 

uma fase posterior. Informou ainda que na próxima semana se vai reunir com as 

pessoas que estão a elaborar a revisão do PDM e aproveitará para pedir uma reunião 

conjunta com os membros da assembleia municipal, precisamente para que toda a gente 

fique a saber em que fase se encontra este processo. Considerou depois que foi 

lamentável o que aconteceu com os contadores do pavilhão da ESA, mas lembrou que a 

gestão deste equipamento é feita de forma bipartida entre a autarquia e a Delegação 

Regional de Educação.  ------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Victor Ferraz disse que chove dentro deste pavilhão, o que está a 

estragar o piso do mesmo. --------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que a obra poderá não ter ficado bem-feita e que já pediu 

aos serviços para verificarem a situação. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o telhado continua a verter e depois a água 

danifica o piso do pavilhão. -------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente reiterou que os serviços estão a par desta questão. Referiu depois 

que não há qualquer problema de tesouraria nas contas do município, sendo agora 

apenas uma questão de libertar algumas verbas.  --------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este ano houve a antecipação do saldo de 

gerência, pelo que não se justifica que não existam verbas disponíveis. --------------------  

O senhor presidente disse que já se gastaram algumas verbas, cerca de seis milhões de 

euros, mais concretamente.-------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que alguns procedimentos estão parados por 

falta de verba.---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não há qualquer obra parada neste momento. --------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se estava a referir a procedimentos para 

aquisição de vários bens.  ---------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que os serviços não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. 

Convidou depois a senhora vice-presidente a esclarecer a situação da obra na rua do 

MFA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente pediu à senhora vereadora Sara Serra que indicasse o exato 

sítio da obra para poder depois analisar a situação com os serviços. -----------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que iria enviar os elementos solicitados para a 

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

A senhora vice-presidente disse que o dia da família já é celebrado há muitos anos no 

município e que este evento não é exclusivamente pensado para as famílias carenciadas. 

Explicou depois que este ano se pensou celebrar este dia, uma vez que o ano passado 

essa celebração não foi possível, aproveitando também os vouchers existentes para 

dinamizar a restauração. Referiu seguidamente que não se tratou por isso de um apoio 

social, embora as famílias que recebem estes apoios também se possam inscrever nesta 

iniciativa. Afirmou ainda que a obra do antigo tribunal também entrou na sua fase final, 

local onde nascerá um centro de artes e ofícios e que poderá estar terminada dentro 

de um mês e meio. -----------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que ainda não existe uma estratégia 

definida para a questão dos resíduos, mas que esta questão está já a ser analisada 

internamente a fim de se encontrar a melhor forma para resolver este assunto.  ---------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o município tem quarenta e nove milhões 

em saldo de tesouraria, mas por vezes é apontada a falta de dinheiro como justificação 

para não avançar com certos procedimentos, o que não corresponde à verdade. ----------   

O senhor presidente disse que não se trata de falta de dinheiro, mas que 

eventualmente se terá que fazer uma revisão ou uma alteração ao orçamento.  -----------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou como ficava a questão da retirada da 

paragem do Giro da baixa. --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que o abrigo foi retirado, mas a paragem não. Disse 

depois que se teria agora que ver se o abrigo poderia voltar a ser colocado naquele 

espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o caderno de encargos da rua Alves 
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Correia seria entregue em breve, juntamente com o relatório que o senhor presidente 

prometeu. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o caderno de encargos foi feito por três entidades: no 

âmbito do fornecimento e aplicação de calçada, no âmbito das canalizações e também 

no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelos serviços do município. Explicou depois que 

tudo isto consta do relatório, mas que este documento está pouco claro num 

determinado ponto, pelo que pediu aos serviços um melhor esclarecimento desse ponto. -  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se seria correto fazer aquela obra 

desta forma. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se esta seria a melhor forma de fazer 

uma empreitada destas, dado que esta obra representaria um encargo superior a 

trezentos mil euros. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse estar certo de que esta foi uma boa forma de realizar esta 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz defendeu que deveria ter sido aberto um concurso 

para fazer a reformulação daquela via. ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que é perfeitamente possível realizar aquela obra da forma 

adotada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se tinham sido adotados ajustes diretos. ---  

O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que foram feitos concursos 

públicos para o fornecimento e aplicação de calçada, bem como para as canalizações. ----    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não foi feito qualquer concurso para 

aquela obra. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não foi feito um concurso específico para aquela obra, 

mas que a soma das várias parcelas resulta na execução da obra. --------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se seria possível o processo ser 

acompanhado de um parecer jurídico sobre esta questão. ----------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

achavam que esta empreitada devia ter sido levada a concurso. ----------------------------  

O senhor presidente explicou que os fornecimentos foram todos a concurso público e 

que o projeto e alguns serviços foram assegurados pelos trabalhadores do município. 

Reiterou depois que tudo isto consta no relatório que será apresentado, documento que 

só ainda não foi apresentado porque não estava devidamente detalhado. Afirmou 
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seguidamente que iria diligenciar para que este relatório fosse apresentado com o 

parecer jurídico solicitado pelos senhores vereadores não permanentes. ------------------  

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

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

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

Operações Orçamentais – quarenta e sete milhões, mil e oitenta e sete euros e setenta 

dois cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e 

um euros e quarenta e um cêntimos. ----------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 128/2021, de vinte e nove de 

abril, que recomenda ao Governo que apresente, com carácter de urgência, o estudo 

relativo à definição das condições de acesso à reforma antecipada para as pessoas com 

deficiência; ------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 129/2021, de vinte e nove de 

abril, que recomenda ao Governo o planeamento e a antecipação do desconfinamento no 

setor da cultura; ------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 130/2021, de vinte e nove de 

abril, que recomenda ao Governo que tome medidas para dotar as pessoas de 

comunidades nómadas de uma morada que lhes possibilite a obtenção de cartão de 

cidadão; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 131/2021, de vinte e nove de 

abril, que recomenda ao Governo o reforço urgente da rede nacional e da formação em 

cuidados paliativos; ----------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 96/2021, de trinta de abril, que estabelece as distinções a 

atribuir com a finalidade de reconhecer o mérito e a colaboração profissional na 

prossecução da missão da segurança social; -------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 22/2021, de três de maio, que autoriza o Governo a legislar sobre o 

regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico; --------------------------------   

 Da Declaração n.º 9/2021, de três de maio, declaração sobre a caducidade do 

A – GENERALIDADES  
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processo relativo à Apreciação Parlamentar n.º 44/XIV ao Decreto-Lei n.º 14/2021, de 

12 de fevereiro, que «Altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional»; --------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de quatro de maio, que estabelece o modelo de 

governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do Plano de Recuperação 

e Resiliência; ----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 46-B/2021, de quatro de maio, que 

cria a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal»; ------------------------------------------  

 Da Lei n.º 23/2021, de sete de maio, que restabelece o funcionamento do 

observatório técnico independente para análise, acompanhamento e avaliação dos 

incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional;---------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 137/2021, de sete de maio, que 

recomenda ao Governo que publique a legislação sobre prevenção da contaminação e 

remediação de solos - ProSolos - e que reforce as ações inspetivas e de fiscalização; ----   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2021, de onze de maio, que 

institui as Comemorações do Mérito Cultural para reconhecimento de personalidades e 

instituições que se dedicam à valorização cultural dos cidadãos e das comunidades; ------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2021, de onze de maio, que 

aprova o Programa de Investimentos para o Património Cultural; --------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2021, de onze de maio, que cria a 

Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e o Curador da Coleção de Arte 

Contemporânea do Estado; -------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2021, de onze de maio, que altera 

as linhas orientadoras para o Plano Nacional das Artes; ------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2021, de onze de maio, que 

determina a realização das Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de 

Camões. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

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

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

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

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

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

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/157236756/details/normal?l=1
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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 = 

O senhor presidente disse que ao meio dia vai ser exibido um filme no auditório, o que 

acontece no âmbito das celebrações do dia internacional dos museus, efeméride que se 

comemora no presente dia. Convidou seguidamente todos os membros da câmara 

municipal a estarem presentes na exibição do filme. Referiu depois que o Campeonato 

Europeu de Hóquei em Patins já não vai ser organizado em Albufeira, uma vez que as 

delegações estrangeiras acharam que os preços da hotelaria em finais de agosto eram 

muito elevados para elas suportarem, o que originou um pedido extra de mais cento e 

tal mil euros. Disse ainda que assim o encargo do município ascenderia a mais de 

quatrocentos mil euros, um valor extremamente elevado. Explicou também que assim 

tudo ficou sem efeito. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que talvez fosse bom lembrar a organização que 

o campeonato europeu não tem que ser organizado obrigatoriamente em agosto, uma 

vez que nos outros meses o alojamento seria mais barato. ----------------------------------        

O senhor presidente disse que também sugeriu isso, mas a organização explicou que as 

datas têm mesmo que ser estas, dado os restantes compromissos dos vários países em 

que esta modalidade é praticada. -------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em trinta de abril último, através do qual, 

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

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

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

Aeroporto de Lisboa até Albufeira, com saída no dia dois e regresso no dia três, ambos 

de maio corrente, para participação em atividades desportivas no âmbito do calendário 

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

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

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

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
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= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em cinco de maio último, através do qual, 

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

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

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

Luso, Mealhada e Porto, com saída no dia seis e regresso no dia dez, ambos de maio 

corrente, para participação em atividades desportivas no âmbito do calendário 

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

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pela senhora vice-presidente, na falta do presidente, em onze de maio 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 desportivas, nos 

seguintes dias: --------------------------------------------------------------------------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Esmoriz, com saída no dia cinco e 

chegada no dia seis, ambos de junho próximo; -----------------------------------------------   

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Évora, no dia vinte e nove e a 

Setúbal, no dia trinta ambos de maio corrente, e a Lisboa, no dia cinco; -------------------   

 Imortal Basket Club, para deslocações a Sines, no dia vinte e dois, a Quarteira, no 

dia vinte e sete, até ao Aeroporto de Lisboa, no dia vinte e oito e regresso do 

Aeroporto de Lisboa até Albufeira no dia trinta, todos de maio corrente, a Algés, no 

dia três e a Queluz, no dia seis, ambos de junho próximo. ----------------------------------  

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 dos presentes, tendo em conta o teor das 
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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. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em trinta de abril último, do 

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

“Através do documento anexo à presente proposta vem a Fábrica da Igreja Paroquial 

da Guia, solicitar apoio para a celebração de uma Cerimónia Religiosa que terá lugar no 

dia 1 de maio no Pavilhão Desportivo da Escola Básica 1, 2, 3 da Guia, no dia 1 de maio 

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

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

1) A referida celebração tem como objetivo principal celebrar o Sacramento da 

Confirmação (Crisma) de um grupo de 9 jovens e respetivas famílias, que pertencem 

à catequese desta paróquia, e que, por força das circunstâncias viram a sua 

celebração ser adiada em maio do passado ano; ------------------------------------------  

2) A importância da consagração do Terceiro Sacramento (Crisma) para a Comunidade 

Cristã; --------------------------------------------------------------------------------------  

3) Serão respeitadas as recomendações indicadas pela Direção Geral de Saúde na 

prevenção do COVID-19, através do Plano de Contingência estabelecido pela 

Paróquia onde estão reunidas as regras e procedimentos necessários para a 

celebração da Eucaristia de Celebração do Sacramento; --------------------------------  

4) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 
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natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município; ---------------------------------------------------------------------------  

5) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial da Guia nos seguintes termos: -----------------------  

 Cedência do Pavilhão Desportivo da Escola Básica 1, 2, 3 da Guia para a realização da 

Cerimónia, durante os dias 30/04, 1/05 e 2/05 respetivamente sexta, sábado e 

domingo, sendo o primeiro e último dia para montagem e desmontagem do espaço, e o 

dia 01/05 para a celebração; conforme a informação dos serviços na distribuição 

SGDCMA/2021/26382; -------------------------------------------------------------------  

 Montagem do equipamento logístico necessário para a realização do evento no dia 

anterior à celebração; ---------------------------------------------------------------------  

 Fornecimento de energia elétrica para o equipamento de som, conforme a 

informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2021/26382; -----------------------  

 Limpeza e arrumação do espaço depois da celebração; ----------------------------------   

 Disponibilização de linóleo para cobertura protetora do chão do pavilhão desportivo, 

conforme informado na distribuição SGDCMA/2021/26382; ---------------------------  

 Disponibilização de colunas dispensadoras (accionadas por pé), solução 

desinfectante, sinalética horizontal, elaboração de Plano de Contingência conforme 

a informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2021/29331; ---------------------  

 Disponibilização de 200 cadeiras cinza afetas ao Espaço Multiusos de Albufeira; -----  

 Atribuição de comparticipação financeira no montante de 6.504,78 € para suportar 

os custos relacionados com a locação de meios logísticos para a realização da 

cerimónia, devendo a entidade benificiária apresentar ao Município de Albufeira 

toda a documentação que demostre a realização da atividade/projeto em causa 

através de documentos comprovativos da despesa emitidos sob forma legal; ----------  

 Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111–B/2017, de 31 de agosto na sua 

atual redacção;-----------------------------------------------------------------------------  
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 Disponibilização de meios técnicos e humanos para apoio ao evento; --------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

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

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

presidente, em treze de maio corrente, do seguinte teor: ----------------------------------   

“O Futebol Clube de Ferreiras, através do documento em anexo, solicitou à Câmara 

Municipal de Albufeira apoio para a realização no dia 15 de Maio de 2021, do II Duatlo 

Jovem das Açoteias, na pista das Açoteias entre as 11h00 e as 19h00. --------------------  

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

1. Se trata de uma modalidade que está em crescendo ao nível de visibilidade e de 

número de praticantes; --------------------------------------------------------------------   

2. Albufeira tem um clube que desenvolve esta modalidade, tendo cada vez mais 

atletas; -------------------------------------------------------------------------------------  

3. Esta prova é mais uma que pretende contribuir para projetar Albufeira como um 

local de excelência para a prática do desporto. ------------------------------------------  

4. A realização de provas desportivas contribuem para rentabilizar e dar a conhecer as 

infra-estruturas existentes no concelho, colocando-as ao serviço de objectivos de 

desenvolvimento económico e social; ------------------------------------------------------  

5. A realização do evento foi analisado e pré-aprovado pela Direcção Regional de 

Saúde do Algarve ao abrigo das medidas impostas devido à actual pandemia do 

Covid-19 e o Clube compromete-se a seguir e obedecer todas as indicações impostas 

pela DRSAlg. -------------------------------------------------------------------------------  

6. O evento se enquadra na alínea u), do nº 1 do art 33º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

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

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

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

7. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil este pedido; --------------------------------------------------------------------  

8. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo nº 3 do artº 35º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal na 
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reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 A cedência de 120 baias; ------------------------------------------------------------------  

 O empréstimo de 10 baldes do lixo e respectivos sacos; --------------------------------  

 A colocação de um ponto de água; ---------------------------------------------------------  

 Empréstimo de aparelhagem sonora com microfone sem fios e a presença de um 

técnico de electricidade durante todo evento; -------------------------------------------  

 Cedência de 10 rolos de fita sinalizadora; ------------------------------------------------  

 A divulgação da prova nos canais de comunicação à disposição da autarquia. -----------  

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

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

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

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, 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, 

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS 

RURAIS (DECIR) 2021- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – PROPOSTA = 

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

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

presidente, em doze de maio corrente, do seguinte teor: ----------------------------------   

“Pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, foi, através do 

requerimento junto ao presente, solicitado apoio no fornecimento de 1484 almoços aos 

14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Albufeira envolvidos no Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2021, durante o período 

compreendido entre o dia 17 de maio de 2021 a 15 de outubro de 2021, na Cantina 

Municipal de Albufeira. -----------------------------------------------------------------------   

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

1) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira desempenha um 

papel fundamental no apoio e resolução de situações de risco e resolução junto dos 
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Munícipes e visitantes nomeadamente no combate a incêndios, na proteção civil, no 

socorrismo e transporte de doentes e, ainda, no socorro a náufragos e falésias; ------  

2) Que a criação de um Dispositivo de Combate a Incêndios Rurais se deve às grandes 

dificuldades que os Comandantes dos Corpos de Bombeiros têm sentido nos últimos 

anos, no que respeita ao recrutamento de pessoal para a constituição do DECIR, 

afeto aos bombeiros; ----------------------------------------------------------------------  

3) Que os incêndios florestais são um flagelo que atinge o nosso país, sobretudo nas 

épocas em que as temperaturas são mais altas e o clima mais seco, e cujas 

consequências são nefastas não só para o ambiente mas também para os residentes 

das áreas ardidas; -------------------------------------------------------------------------  

4) O Município de Albufeira reconhece a importância social dos serviços prestados pela 

aludida associação junto de todos os Munícipes, designadamente, no combate a 

incêndios; -----------------------------------------------------------------------------------  

5) A despesa encontra-se cabimentada através da Requisição Interna, número 684, 

constante na distribuição SGDCMA/2021/28497; ---------------------------------------  

6) Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou 

à realização de eventos de interesse para o Município bem como à informação e 

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

projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração 

central”, de acordo com o previsto no artº. 33º. nº. 1, respetivamente, alíneas o) e r) 

da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------------------------------  

7) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------  

8) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo nº. 3 do artº. 35º. do referido 

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

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

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

 Apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros de Albufeira, através do 

fornecimento de 1484 almoços pela Cooperativa de Consumo e Associação dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal, durante o período compreendido entre 17 de maio 

de 2021 a 15 de outubro de 2021, pela importância de € 7.423,71 (sete mil, 

quatrocentos e vinte e três euros e setenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

de 13%, conforme as peças constantes no processo de contratação em trâmite na 

distribuição SGDCMA/2021/28497; ---------------------------------------------------------  
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 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

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

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

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

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

= APOIOS – COMISSÃO COORDENADORA CONCELHIA DO BLOCO DE 

ESQUERDA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------   

= APOIOS – IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em doze de maio corrente, foi 

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

Através do documento anexo, vem o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), solicitar apoio desta edilidade, através da disponibilização da sala B, do Espaço 

Multiusos de Albufeira, para a realização da 2.ª Ação de Formação de Assistente 

Familiar e de Apoio à Comunidade, no período de 20 de maio a 28 de julho de 2021. ------   

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

1. O IEFP tem como objetivo promover a organização do mercado de emprego tendo 

em vista o ajustamento direto entre a oferta e a procura de emprego; a informação, 

a orientação, a qualificação e a reabilitação profissional, com vista à colocação e 

progressão profissional dos trabalhadores no mercado de trabalho; a qualificação 

escolar e profissional dos jovens e adultos, através, respetivamente da oferta de 

formação de dupla certificação e formação profissional certificada, ajustada aos 

percursos individuais e relevante para a modernização da economia; a realização, por 

si ou em colaboração com outras entidades, das ações de formação profissional 

adequadas às necessidades das pessoas e de modernização e desenvolvimento do 

tecido económico; --------------------------------------------------------------------------  

2. Esta segunda ação de formação vem na sequência da primeira realizada nesta área, 

que de momento se encontra a decorrer também na sala B do EMA, tendo como 

objetivo dar continuidade a um projeto que se tem revelado uma mais-valia para 

todos os envolvidos; -----------------------------------------------------------------------  

3. A referida ação, se destina a candidatos do concelho de Albufeira, revestindo de 

interesse para o concelho e sua população, tendo, nomeadamente, a intenção de 

posterior afetação dos formandos aos lares residenciais do Concelho, como medida 
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de prevenção ao COVID-19; ---------------------------------------------------------------   

4. A entidade não dispõe de um espaço apropriado para a realização da formação, que 

permita garantir a sua realização em segurança para todos os participantes e que 

permita respeitar as normas da DGS em termos de distanciamento social no âmbito 

das medidas COVID–19; -------------------------------------------------------------------  

5. A sala B do Espaço Multiusos de Albufeira, com 150 m2, dispõem de espaço para 

colocação de 25 mesas para os formandos, permitindo o distanciamento necessário e 

recomendado entre os mesmos; -----------------------------------------------------------  

6. A referida sala tem entrada autónoma e receção, além da proximidade das casas de 

banho para formandos e formadores assim como casa de banho adaptada; -------------  

7. O espaço pretendido se encontra livre, para atender ao solicitado; --------------------  

8. O Plano de Contingência para as formações do IEFP, enviado pela entidade, teve 

parecer favorável da DGS, conforme informação, anexa pelos serviços de proteção 

civil da CMA, na etapa nº. 9 da distribuição SGDCMA/2020/68407, devendo a 

entidade ter em conta o seguinte: --------------------------------------------------------                  

 Distanciamento obrigatório de 2 metros entre cadeiras, sendo que a segunda fila 

deverá ficar desencontrada da primeira e com o mesmo distanciamento. --------------  

 A evolução da situação epidemiológica poderá justificar que sejam feitas alterações 

e ajustes, neste sentido solicita-se que fiquem atentos aos diplomas legais e às 

orientações/norma da DGS. ---------------------------------------------------------------  

 Deverá ser tido em conta o cumprimento rigoroso das medidas preventivas e regras 

gerais de utilização do EMA, nomeadamente no que concerne ao seu anexo 1 (termo 

de responsabilidade), pag. 24.” ------------------------------------------------------------  

9. A alínea U do n.º 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 

município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra. -----------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------   

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o “IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional”, nos seguintes termos: ----------------------------------------------  

1. Disponibilização da Sala B do Espaço Multiusos de Albufeira, para realização da 2.ª 

Ação de Formação de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade, no período de 

20 de maio a 28 de julho de 2021, de segunda a quinta-feira, no horário das 14h00 

às 18h00; -----------------------------------------------------------------------------------  
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2. Isenção total do pagamento das taxas inerentes à utilização do espaço, ao abrigo do 

art.º 9.º, do Regulamento do Espaço Multiusos de Albufeira e do Capítulo XX do 

Regulamento de Taxas e Receitas do Município, que refere que a requerimento 

fundamentado do interessado, pode a Câmara Municipal de Albufeira isentar, parcial 

ou totalmente, o interessado do pagamento das quantias previstas no artigo 7.º, 

nomeadamente por considerar que o evento reveste de interesse para o 

desenvolvimento do Concelho e da sua população; ----------------------------------------  

3. Disponibilização de logística de suporte ao evento, nomeadamente: 25 mesas e 25 

cadeiras, para os formandos e formadores; ----------------------------------------------  

4. Em tudo deverá o requerente cumprir, o estipulado no Regulamento do Espaço 

Multiusos de Albufeira e nas Medidas Preventivas e Regras Gerais de Utilização do 

EMA em contexto de COVID-19; bem como todas as recomendações emanadas pela 

DGS, descriminadas no ponto 8 dos considerandos, da presente proposta.” ------------  

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

= APOIOS – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCECIONAL DO 

ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em onze de maio corrente, foi 

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

“Pela APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, foi, através do 

requerimento junto ao presente, solicitado a cedência da Sala de Reuniões do Edifício 

dos Paços de Concelho de Albufeira para a realização de uma Ação de sensibilização 

destinada aos pais e cuidadores dos utentes da Instituição, no próximo dia 19 de Maio 

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

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

 Que a Sala de Reuniões do edifício dos paços do concelho está disponível na data e 

horas solicitadas; --------------------------------------------------------------------------  

 Que se trata de uma ação de sensibilização para a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho; ------------------------------------------------------  

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

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

recreativa ou outra, 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; -----------------------------------------------------  

 Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro; -------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
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 Autorizar a utilização da Sala de Reuniões do edifício dos Paços do Concelho no dia 

19 de Maio de 2021, entre as 18h50 e as 20h30.” ---------------------------------------  

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

= APOIOS – SSAP – SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em doze de maio corrente, foi 

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

“No âmbito do Projeto Férias Sénior em Albufeira destinado aos beneficiários 

aposentados da Função Pública que terá lugar de 27 de setembro a 3 de outubro e de 

15 a 21 de outubro, vêm os SSAP - Serviços Sociais da Administração Pública solicitar 

o apoio da Autarquia no que concerne à realização de visitas culturais e respetivo 

transporte durante essas mesmas visitas. ---------------------------------------------------  

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

1) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 

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

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

para o município; ---------------------------------------------------------------------------  

2) O parecer dos serviços no que concerne à disponibilidade para efetuar as visitas e 

respetivo transporte nos dias 28 de setembro e 19 de outubro, das 09h30 às 12h00, 

sem recurso a trabalho extraordinário, conforme o teor da distribuição 

SGDCMA/2021/31773; --------------------------------------------------------------------  

3) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 

assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica, em particular da 

Freguesia em questão. ---------------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a iniciativa nos seguintes termos: ---------  

 Realização de visitas culturais guiadas na cidade nos dias 28 de setembro e 19 de 

outubro, das 09h30 às 12h00, com uma visita panorâmica à cidade de Albufeira, 

passando pela Marina de Albufeira e com um passeio pedonal no centro histórico de 

Albufeira incluindo uma visita ao Museu Municipal de Arqueologia. ---------------------  

 Disponibilização de transporte nos referidos dias e horários; --------------------------  

 Disponibilização de meios técnicos e humanos para apoio às visitas sem recurso a 

trabalho extraordinário.” ------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= APOIOS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE HALTEROFILISMO E ASSOCIAÇÃO 

ALBARBELL – CLUBE DE HALTEROFILISMO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em treze de maio corrente, foi 

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

“Pela Federação Portuguesa de Halterofilismo em colaboração com a Associação 

Albarbell – Clube de Halterofilismo de Albufeira é solicitado apoio para a realização de 

4 provas de Halterofilismo, Um Torneio de Iniciação em simultâneo com o II Open do 

Algarve e o Campeonato Nacional de Masters, que irá decorrer nos dias 5 e 6 de Junho 

e o Campeonato Nacional Individual nos dias 3 e 4 de Julho, ambos os eventos no 

Pavilhão desportivo de Olhos de Água. -------------------------------------------------------  

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

1) O referido evento contribui para o cartaz desportivo e turístico do concelho; --------  

2) Que se trata de um evento onde irão participar aproximadamente 250 pessoas de 

todo o país; ---------------------------------------------------------------------------------  

3) O evento em causa contribui para a promoção do nome e da imagem de Albufeira; ----  

4) Proporciona a todos os participantes uma experiência rica de sensações numa zona 

privilegiada para a prática desportiva; ----------------------------------------------------   

5) A realização de provas desportivas contribuem para rentabilizar e dar a conhecer as 

infra-estruturas existentes no concelho, colocando-as ao serviço de objectivos de 

desenvolvimento económico e social; ------------------------------------------------------  

6) Que, do ponto de vista turístico, esta é mais uma actividade que poderá contribuir 

para diversificar a oferta turística, neste caso através de um acontecimento 

desportivo em que os participantes e acompanhantes irão ficar hospedados numa 

unidade hoteleira do concelho; ------------------------------------------------------------   

7) O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

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

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

prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------   

Proponho, que a digníssima Câmara delibere aprovar: ---------------------------------------  

 Empréstimo de 5 mesas e 10 cadeiras; ---------------------------------------------------  

 Cedência do Pavilhão Desportivo de Olhos de Água nos dias 4, 5 e 6 de Junho e nos 

dias 2, 3 e 4 de Julho entre as 8h00 e as 23h00. ----------------------------------------   

 Apoio à divulgação da prova através dos meios ao dispor da Câmara e sem custos 

acrescidos. ---------------------------------------------------------------------------------   
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 Atribuição à Associação de uma comparticipação financeira até um valor máximo de 

€ 1.000,00€ (mil euros) atribuída em função dos devidos documentos comprovativos 

das despesas efectuadas, para fazer face a outros custos de operacionalização do 

evento;” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em treze de maio corrente, foi 

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

“Pelo Clube Desportivo Areias de São João é solicitado apoio para a realização da II 

Taça de Portugal Feminina em Ciclismo, que irá realizar-se no próximo dia 29 de Maio 

com partida e chegada em Albufeira. --------------------------------------------------------  

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

1) O referido evento contribui para o cartaz desportivo e turístico do concelho; --------  

2) Que se trata de um evento onde irá participar a equipa feminina de ciclismo 5 

Quinas que é filiada no Clube Desportivo Areias de S. João, assim como a 

participação de algumas das melhores ciclistas da actualidade nacional. O evento em 

causa contribui para a promoção do nome e da imagem de Albufeira a nível nacional e 

Internacional; ------------------------------------------------------------------------------  

3) O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

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

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

prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------   

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização do evento supra 

mencionada, nos seguintes termos: -----------------------------------------------------------  

 Cedência do Parque de Estacionamento entre o Pavilhão Municipal de Albufeira e 

Estádio Municipal, no dia 29 de Maio das 8h às 13h; -------------------------------------   

 Cedência de 200 baias no dia 28 de Maio e dia da prova; --------------------------------  

 Montagem de som, microfone sem fios e apoio técnico; ---------------------------------   

 Licenciamento para a realização do evento no nosso concelho e isenção taxas; --------   

 Deliberar aprovar uma comparticipação financeira máxima de 6825€ (Seis Mil 

Oitocentos e Vinte e Cinco 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 
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2.º do citado código; -----------------------------------------------------------------------   

 Cedência de salas e WC do Pavilhão Municipal para apoio no dia da prova; --------------  

 Ceder material de higienização anti-covid e medição de temperatura; -----------------  

 Apoio na divulgação e outros de ordem logística para todas as eventualidades 

inerentes à organização que uma prova desportiva desta envergadura implica.”--------  

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

= APOIOS – AMECA – ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE EVENTOS CULTURAIS DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em onze de maio corrente, foi 

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

“Através de documentação anexa, a Associação AMECA solicita a cedência do Auditório 

Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 19 

de junho do corrente ano, no seguinte horário: 10H00 às 19H00, montagens e ensaios, 

preparação, espetáculo e desmontagem, para levar a efeito o espetáculo “Digressão 25 

anos” do grupo ENTRETENGA. ---------------------------------------------------------------  

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

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

do concelho e da região; -------------------------------------------------------------------  

c) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e no empenho 

em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 

do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

d) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

e) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  

f) Que a Associação AMECA tem sede em Albufeira e é uma associação sem fins 

lucrativos, conforme escritura lavrada a 9 de setembro de 2005 (DR – nº 199, de 17 

de outubro de 2005, III Série); ----------------------------------------------------------  

g) Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 2º 

do Regulamento de Utilização do Auditório Municipal “O Município reserva-se o 

direito de ceder o A.M.A. gratuitamente, a terceiros para a realização de 

atividades, que considere de interesse público, sem receita de bilheteira, 

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”. ------------------  
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h) Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

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

PROPONHO -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

de Albufeira, no dia 26 de junho do corrente ano, à Associação AMECA, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no 

disposto no nº 1 do artº 2º do Regulamento de Utilização do A.M.A; -----------------------  

b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; --------------------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; -------------------------------  

d) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; --------------------------------------------------  

e) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  

f) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de maio corrente, foi 

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

“O Futebol Clube de Ferreiras, através do documento em anexo, solicitou à Câmara 

Municipal de Albufeira apoio para a realização do VII Triatlo do Clube, inserido no 

Campeonato Regional do Algarve, no dia 30 de Maio de 2021 na Praia da Galé. ------------  

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

1. Se trata de uma modalidade que está em crescendo ao nível de visibilidade e de 

número de praticantes; --------------------------------------------------------------------   

2. Albufeira tem um clube que desenvolve esta modalidade, tendo cada vez mais 

atletas; -------------------------------------------------------------------------------------  

3. A Prova fará parte do calendário Regional do Algarve na modalidade de Triatlo; ------  

4. Esta prova contribui para projectar Albufeira como um local de excelência para a 

prática do desporto, não só nas modalidades tradicionais mas também nas 

modalidades de mar; -----------------------------------------------------------------------  
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5. A realização do evento foi analisado e pré-aprovado pela Direcção regional de Saúde 

do Algarve ao abrigo das medidas impostas devido à atual pandemia do Covid-19 e o 

Clube compromete-se a seguir e obedecer todas as indicações impostas pela 

DRSAlg. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

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

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

prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Digníssima Câmara delibere aprovar: ---------------------------------------  

 O licenciamento do evento e a licença Especial de Ruído bem como isenção das 

taxas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de 350 baias; ------------------------------------------------------------------  

 O empréstimo de 8 baldes do lixo e respectivos sacos, 8 rolos de fita sinalizadora e 

4 rolos de fita autocolante sinalizadora de pavimento; ----------------------------------  

 A colocação de um ponto de água e de energia para o dia 29 e 30 Maio;----------------  

 Empréstimo de aparelhagem sonora com microfone sem fios e a presença de um 

técnico de electricidade durante todo evento; -------------------------------------------  

 Divulgação nos meios tidos como convenientes; ------------------------------------------  

 25 cópias A1, para divulgar as limitações do percurso a fim de colocar na via pública; -  

 A limpeza das vias e bermas do circuito de ciclismo; ------------------------------------  

 Autorização para colocação nos postes de electricidade das vias onde se realiza a 

prova com informação das condicionantes do trânsito; ----------------------------------  

 Outras questões logísticas pertinentes que possam surgir.” ----------------------------  

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

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

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

= PROTOCOLOS – MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 

(DESIGNADA POR ALTICE PORTUGAL) – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em doze de maio último, do 

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

“Pela MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA. (designada por 

“ALTICE PORTUGAL”),foi, remetido a esta Edilidade o protocolo de cooperação tendo 

em vista a expansão da rede de fibra ótica no Concelho de Albufeira e de utilização 
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recíproca das condutas que se encontram instaladas no Concelho. -------------------------  

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

 Para o MUNICÍPIO de Albufeira o investimento em redes de comunicação de nova 

geração e a oferta de serviços baseados em redes de banda larga são cruciais para 

o desenvolvimento da economia local e para o aumento da competitividade do 

território; ----------------------------------------------------------------------------------  

 A ALTICE PORTUGAL pretende investir na expansão da rede de fibra ótica no 

Concelho de Albufeira por forma a aumentar a área de cobertura neste território. ---  

 A ALTICE PORTUGAL é proprietária de uma rede de condutas instalada no 

Concelho de Albufeira com cerca de 299.970 m; ----------------------------------------   

 As referidas condutas encontram-se, por imperativo legal e regulatório, integradas 

na ORAC (Oferta de Referência de Acesso a Condutas, regulada pela ANACOM, que 

abrange as condutas de que a ALTICE PORTUGAL é proprietária ou que se 

encontram sob a sua gestão, e a cujo cumprimento a ALTICE PORTUGAL se 

encontra vinculada); -----------------------------------------------------------------------  

 Nos termos da ORAC, a ALTICE PORTUGAL apenas faculta acesso a condutas, a 

outros operadores de comunicações eletrónicas; ----------------------------------------  

 As Partes entendem que o interesse público subjacente aos projetos de interligação 

em fibra ótica dos edifícios municipais justifica plenamente, ainda que com caráter 

excecional, que o MUNICÍPIO possa utilizar a rede de condutas da ALTICE 

PORTUGAL; --------------------------------------------------------------------------------  

 As Partes reconhecem que essa utilização da rede de condutas da ALTICE 

PORTUGAL por parte do Município não deverá ser feita de molde a pôr em causa o 

cumprimento escrupuloso da ORAC pela ALTICE PORTUGAL; --------------------------  

 As Partes têm como objetivo reduzir a duplicação de infraestruturas e minimizar o 

volume de intervenções no subsolo do Concelho de Albufeira, no âmbito dos 

respetivos projetos de desenvolvimento de rede, tendo por base a máxima utilização 

possível da rede de condutas que o MUNICÍPIO venha a deter no futuro. -------------   

 O solicitado se enquadra na alínea r), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

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

 Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil, tendo em conta que a assinatura do protocolo se encontra agendada 

hoje, dia 12 de Maio de 2021; -------------------------------------------------------------  

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

diploma para que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 
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sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte; ----------------------  

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

 Celebrar a assinatura do Protocolo de Cooperação entre a MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, SA. e o Município de Albufeira tendo em vista a 

expansão da rede de fibra ótica no Concelho de Albufeira e de utilização recíproca 

das condutas que se encontram instaladas no Concelho. ---------------------------------  

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

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

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo de cooperação nele referido, 

documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

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

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

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

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

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

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

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

= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS E FUTEBOL 

CLUBE DE FERREIRAS – NATAÇÃO ADAPTADA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta, relacionada com 

a celebração do protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas de Ferreiras 

e Futebol Clube de Ferreiras, do seguinte teor: ---------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA, o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FERREIRAS e o FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS pretendem concretizar um 

Protocolo de Colaboração que permita o desenvolvimento da prática da natação 

adaptada junto da população com necessidades especiais que façam parte daquele 

Agrupamento Escolar. -------------------------------------------------------------------------   

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

1. Se trata de um projeto que visa a integração e o desenvolvimento social de uma 

franja da população que apresenta necessidades especiais. -----------------------------  

2. O Desporto é visto como um meio de inclusão e desenvolvimento cognitivo, sendo 

essencial para melhorar a qualidade de vida das populações. ----------------------------  

3. As Piscinas Municipais representam um equipamento que se apresenta ao serviço da 

prática desportiva formal e informal, sendo hoje um caso de grande sucesso pela 

forte adesão de pessoas de todos os géneros e idades. ---------------------------------  
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4. Existe disponibilidade por parte dos serviços municipais em darem resposta àquilo 

que são os compromissos assumidos pela Câmara Municipal de Albufeira, no âmbito 

deste Protocolo. ----------------------------------------------------------------------------  

5. O Futebol Clube de Ferreiras desenvolve, através da sua Secção de Natação, um 

trabalho de reconhecida qualidade no desenvolvimento da natação, mobilizando já 

várias dezenas de atletas e com resultados comprovados a nível regional e nacional. --   

6. Compete à Câmara Municipal nos termos das disposições conjugadas das alíneas o) e 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei 

n.º 75/2013 de 12.09, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à realização de eventos e atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa que tenham interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo de Colaboração com vista à implementação deste projeto.” ----------------------  

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

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

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, entre 

outras, a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cinco mil e 

quatrocentos euros destinado à promoção e operacionalização da atividade, bem como a 

disponibilização de transportes de acordo com a disponibilidade dos serviços, no 

trajeto escola/piscina e em deslocações em todo o território nacional. --------------------   

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. -----------------------------------------------------------------------------   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – CLÁUDIA CRISTINA SALGADO MARIANO VON 

LOEBEN – REQUERIMENTO = 

Por Cláudia Cristina Salgado Mariano Von Loeben foi apresentado um requerimento 

datado de catorze de abril de dois mil de vinte e um pelo qual solicita que o Município 

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

urbano sito na Rua Florbela Espanca, número 110, Fração C, Freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água, concelho de Albufeira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

número 5062 fração C, descrito na respetiva Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o número 7956/19920520. ---------------------------------------------------   
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O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

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

“Prédio urbano descrito na CRPA sob o nº 7956/19920520 e inscrito na matriz predial 

sob o artigo nº 5062 fração C da freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Endereço do imóvel: ---------------------------------------------------------------------------  

Rua Florbela Espanca nº 110, 1º andar esquerdo ---------------------------------------------  

8200-132 Albufeira ---------------------------------------------------------------------------  

A requerente solicitou em 14 de abril de 2021 que a Câmara se pronuncie sobre se 

pretende exercer o direito de preferência no negócio de alienação da fracção 

autónoma supra descrita. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

A data prevista para o negócio não está indicada. -------------------------------------------  

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

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

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

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

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sita em zona de protecção de imóvel 

classificado ou em Área de Reabilitação Urbana. --------------------------------------------  

Constata-se contudo que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num 

imóvel edificado sobre terreno alienado pelo município em direito de superfície por 70 

anos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O prédio a transmitir, de acordo com a caderneta predial, corresponde a um 

apartamento situado em terreno adquirido pela Associação de moradores em direito de 

superfície e edificado no âmbito da construção a custos controlados, possuindo 69,67 

m2 de área bruta privativa. -------------------------------------------------------------------  

A requerente declara que o valor de venda do prédio é de 120.000,00 €.------------------  

O valor patrimonial actual da fracção é de 29.353,80 €, determinado em 2018. ----------  

Perante o supra descrito, sou de parecer que: ----------------------------------------------  

1. Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar 

de uma habitação edificada sobre terreno alienado em direito de superfície. -------------  

2. Caberá à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 

direito.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

transação do imóvel em causa. -------------------------------------------------------------   
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= CONTRATO-PROGRAMA DE PATROCÍNIO DESPORTIVO – ORGANIZAÇÃO DA 

FÓRMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2021 - PARKALGAR, 

PARQUES TECNOLÓGICOS E DESPORTIVOS, S.A.- RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em trinta de abril último, do 

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

“Através de documentos anexos ao presente Despacho, vem o AIA – Autódromo 

Internacional do Algarve enviar a minuta de contrato – programa de Patrocínio 

Desportivo para a organização do Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal que 

decorrerá de 30 de abril a 2 de maio de 2021 em Portimão. --------------------------------  

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

1 Que a PARKALGAR, Parques Tecnológicos e Desportivos S.A., ora em diante 

PARKALGAL, é a sociedade gestora do Autódromo Internacional do Algarve, cujo 

objeto social integra a realização, organização e promoção de eventos desportivos, 

nomeadamente de automobilismo; ---------------------------------------------------------  

2 Que o Autódromo Internacional do Algarve, vai acolher a “FÓRMULA 1 HEINEKEN 

GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2021”, ora em diante F1GPPORTUGAL2021, de 30 

de abril a 2 de maio de 2021, sendo a PARKALGAL a detentora dos direitos legais 

para a organização da respetiva prova; ---------------------------------------------------  

3 Que as provas do Campeonato do Mundial de Fórmula 1 são reconhecidas pela 

Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão regulador internacional da 

respetiva modalidade, como a mais alta categoria de competição para carros de 

corrida monopostos, com o que fica preenchido o conceito “competições desportivas 

de interesse público”; ----------------------------------------------------------------------  

4 Que está em causa uma prova com grande impacto, verificando-se forte adesão do 

público às provas que o integram, sendo-lhe dispensada grande cobertura mediática; -  

5 Que entre ganhos nacionais, diretos e indiretos, estima-se que o impacto financeiro 

da prova possa ascender aos 130 milhões de euros; --------------------------------------  

6 Que a região do Algarve, é tradicionalmente conhecida pelo seu turismo de 

excelência, sendo que, no corrente ano de 2021, está a sofrer sérias perdas com a 

pandemia de Covid-19 e as restrições impostas por outros países em termos de 

viagens a Portugal; -------------------------------------------------------------------------  

7 Que este evento/prova desportiva projeta – nacional e internacionalmente – a região 

Algarvia e consequentemente todos os Municípios e permite uma maior interação 
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com as populações, dinamização do comércio e hotelaria locais e atracão ao 

território de novos turistas e visitantes; -------------------------------------------------   

8 Que a realização deste evento na chamada época baixa possibilita a atenuação dos 

efeitos negativos da sazonalidade da região; ---------------------------------------------  

9 Que é de estratégico interesse público regional e municipal a associação da Região e 

do Município de Albufeira à prova, permitindo-lhe beneficiar da notoriedade e 

exposição daí decorrentes; ----------------------------------------------------------------  

10 Que o Município de Albufeira concentra em si grande parte da capacidade hoteleira 

e demais oferta turística da Região, sendo naturalmente um dos Concelhos que mais 

beneficiará com os fluxos turísticos originados por este evento; -----------------------  

11 Que ao abrigo do art.º 33.º/1, als. o), u), e ff), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, cabe aos 

Municípios “deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista (...) à realização de eventos de interesse para o 

município”, “(...) apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município (...)”, e “promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a 

atividade económica de interesse municipal”; --------------------------------------------  

12 Que nos termos do art.º 46.º/1 da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, 

aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, ora em diante LBAFD, “(…) podem 

beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras por parte (…) das autarquias 

locais (...) eventos desportivos de interesse público como tal reconhecidos por 

despacho de membro do Governo responsável pela área do desporto.”, sendo que, ao 

abrigo do n.º 3 dessa norma legal, esses “(…) apoios ou comparticipações financeiras 

(…) são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo (...).”; -------  

13 Que decorre do art.º 2.º do Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, ora em diante RGCPDD, definido no Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de outubro, que são “(…) contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo o contrato celebrado com vista à atribuição, por parte (…) das autarquias 

locais (...) de patrocínios desportivos” – definido nos termos do art.º 9.º deste 

mesmo regime jurídico; --------------------------------------------------------------------   

14 Que nos termos do art.º 11.º/2, al. b) deste regime jurídico são “(…) programas de 

desenvolvimento desportivo os planos de ação específica destinados (…) a organizar 

competições com interesse social ou desportivo relevante (…)”, e que para além das 

que venham a ser reconhecidas por despacho do membro do Governo responsável 



18 de maio de 2021  

pela área do desporto, são considerados eventos ou competições desportivas de 

interesse público as manifestações desportivas que integrem os quadros 

competitivos regulares das respetivas federações desportivas nacionais ou 

internacionais – art.º 5.º do RGCPDD; -----------------------------------------------------  

15 Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 Outorgar o Contrato- Programa de Patrocínio Desportivo – Organização da Fórmula 

1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2020, anexo ao presente Despacho 

Ratificativo; --------------------------------------------------------------------------------  

 Atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 50.000 (cinquenta mil 

euros) para a viabilização do objeto definido no Contrato-Programa; -------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

Este despacho fazia-se acompanhar do contrato-programa de patrocínio desportivo 

nele referido, documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente, com 

fundamento no facto do seu cônjuge ser sócio-gerente de uma sociedade titular 

de um direito de exploração de concessão, e invocando o previsto na alínea b) do 

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

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

= DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO - CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO PARA IMPLANTAÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE APOIO DE PRAIA COMPLETO COM EQUIPAMENTO - JOÃO 

NUNES UNIPESSOAL, LIMITADA, DESIGNADO REI DOS MARES  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Que João Nunes Unipessoal, Lda., contribuinte 507142675, pretende explorar 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

18 de maio de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

Apoio de Praia Completo com Equipamento, designado Rei dos Mares; ------------------  

2. A obrigatoriedade de adaptação dos apoios e equipamentos de praia aos Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC); --------------------------------------------------  

3. Que o Despacho n.º 22715/2008, de 4 de Setembro, do Gabinete do Sr. Ministro do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, estipula a 

possibilidade de os prazos dos títulos de ocupação do Domínio Público Marítimo 

(DPM) dos apoios e equipamentos de praia, poderem ser revistos, por solicitação do 

concessionário; -----------------------------------------------------------------------------  

4. Que estamos em presença de recursos hídricos pertencentes ao domínio público 

hídrico do Estado; -------------------------------------------------------------------------  

5. Que por força da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e do Decreto-Lei n.º 97/2018 de 

27 de novembro foram transferidos para o Município de Albufeira a gestão das 

praias integradas no domínio público do Estado, quer sejam marítimas, fluviais ou 

lacustres; ----------------------------------------------------------------------------------  

6. Que a utilização privativa dos recursos hídricos do domínio público destinada à 

implantação e exploração de Apoio de Praia Completo com Equipamento está sujeita 

a contrato de concessão, conforme estabelece a alínea e) do n.º 1 do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio e que o investimento efetuado para a 

requalificação do mesmo foi de 329.260,21€; --------------------------------------------  

7. Que todo o Processo decorreu na anterior entidade competente para o 

licenciamento, tendo o Processo tramitado para o Município, na sequência da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e do Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro, como 

«Apoios de Praia e Equipamentos com tramitação administrativa pendente»; ----------  

8. Que por força dos diplomas legais supra referidos, o Contrato de Concessão de 

Utilização do Domínio Público Hídrico para Implantação e Exploração de Apoio de 

Praia Completo com Equipamento, terá que ser celebrado pelo Município de 

Albufeira. ----------------------------------------------------------------------------------   

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

a) Que a Digníssima Câmara Municipal delibere, qual o texto da Cláusula Décima a 

incluir no CONTRATO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

HÍDRICO PARA IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÂO DE APOIO DE PRAIA COMPLETO 

COM EQUIPAMENTO, isto é, se se pretende que seja prestada caução para 

recuperação ambiental, no prazo de 80 dias após a assinatura do contrato de 

concessão, devendo a Câmara estabelecer o respetivo valor entre 0,5% a 2% do 

montante do montante investido que foi de 329.260,21€, de acordo com o previsto no 
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n.º 4 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio na sua atual 

redação, ou seja entre 1.646,30€ e 6.585,20€; ---------------------------------------------  

Ou, em alternativa: ----------------------------------------------------------------------------  

b) Que delibere dispensar o pagamento da caução prevista no n.º 4 do artigo 25.º pelo 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua atual redação, nos termos do n.º 5 

do mesmo artigo e diploma legal, isto é, por se considerar que a utilização pretendida 

não causa impacte significativo nos recursos hídricos; --------------------------------------  

c) Mais se propõe que, deliberada que esteja a questão anterior, a Digníssima Câmara 

Municipal, delibere aprovar a Minuta do Contrato de Concessão de Utilização do 

Domínio Público Hídrico para Implantação e Exploração de Apoio de Praia Completo com 

Equipamento, a celebrar entre o Município de Albufeira e João Nunes Unipessoal, Lda., 

que se anexa à presente e que dela faz parte integrante.” ---------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que já teve a oportunidade de falar 

com o vereador responsável, mas que ainda assim os vereadores não permanentes 

gostariam de perceber melhor o que está em causa. Referiu depois que este 

processo foi instruído pela APA e que a câmara municipal tem que deliberar sobre 

ele, dada a delegação de competências neste órgão. Fez notar seguidamente que 

este não foi um processo realizado pela câmara municipal, mas reiterou o pedido 

para que fossem prestadas mais informações neste âmbito. ----------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que este é o primeiro apoio de praia em que 

vai ser concretizado o contrato com o Município de Albufeira no âmbito da nova 

delegação de competências. Confirmou também que todo o processo foi tratado 

com a Agência Portuguesa do Ambiente, tendo o projeto em si sido analisado e 

aprovado pela autarquia, pelo que agora a câmara municipal tem que se pronunciar 

sobre a minuta do contrato enviada pela Agência Portuguesa do Ambiente, tendo 

sido esta entidade que determinou a forma de cálculo dos anos de vigência e 

recomenda a cobrança da caução. Explicou seguidamente que a câmara municipal 

pode também deliberar não exigir a caução, embora a APA recomende a sua 

cobrança, recomendação com a qual concorda, até para manter uma linha de 

continuidade nestes processos. Defendeu ainda que deve ser aplicada a taxa 

mínima de 0,5%, o que corresponde neste caso a mil seiscentos e quarenta e seis 

euros e trinta cêntimos. Referiu depois que a caução só é obrigatória para o 

primeiro quinto do prazo do contrato em vigor, podendo depois o concessionário 

solicitar a sua devolução. --------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual o valor de investimento do 
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concessionário. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que este valor é de trezentos e vinte e 

nove mil, duzentos e sessenta euros e vinte e um cêntimos, o que, segundo a 

tabela fornecida pela APA, dá um prazo de dezanove anos para exploração. ---------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se futuramente a câmara municipal 

irá procurar adotar todos os critérios utilizados pela APA. -----------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente e explicou que os 

critérios estão publicados em Diário da República. ---------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não se teria que fazer uma 

republicação destes critérios, atendendo à passagem de competências 

recentemente efetivada. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse não saber, mas explicou que esta publicação 

não é da APA, mas consta sim da Lei Geral dos Recursos Hídricos. Referiu ainda 

que esta lei estabelece intervalos e futuramente a câmara municipal terá que 

analisar estes intervalos, atendendo aos montantes dos investimentos realizados 

pelos concessionários. ------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes: ------------------------------------------  

a) que o texto da Cláusula Décima do Contrato de Concessão de Utilização do 

Domínio Público Hídrico para Implantação e Exploração de Apoio de Praia Completo 

com Equipamento inclua a prestação de caução para recuperação ambiental, no 

prazo de oitenta dias após a assinatura do contrato de concessão, estabelecendo-

se o respetivo valor de mil, seiscentos e quarenta e seis euros e trinta cêntimos 

de acordo com o previsto no número quatro do artigo vigésimo quinto do Decreto-

Lei número duzentos e vinte e seis, hífen, A, dois mil e sete, de trinta e um de 

maio na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------   

b) aprovar a Minuta do Contrato. ----------------------------------------------------------  

Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou 

à sala. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE BANCAS LOCALIZADAS NO MERCADO 

MUNICIPAL DE CALIÇOS, EM ALBUFEIRA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS 

COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

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

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Encontrando-se por um lado, a terminar o prazo das licenças para exploração 

temporária das bancas: -----------------------------------------------------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE PEIXE - N.os 17 E 19; -------------------------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE BOLOS REGIONAIS E ARTIGOS DA MESMA 

NATUREZA, N.os 27 E 28 e por outro, vagas as restantes bancas, que abaixo se 

indicam, elaboraram estes serviços o processo do concurso constituído pelo Programa 

de Concurso, pelo Caderno de Encargos e pelo Anúncio, com vista à abertura do 

respetivo concurso público para ocupação das mesmas. -------------------------------------  

Assim, com vista à abertura do procedimento, submeto à consideração superior o 

Programa de Concurso, o Caderno de Encargos e o Anúncio. --------------------------------  

Cumpre-me informar que a base de licitação das respetivas bancas corresponde aos 

mesmos valores fixados nos últimos concursos, ou seja: ------------------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE PEIXE - N.os 17 E 19 – 130,00 EUROS; ------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE BOLOS REGIONAIS E ARTIGOS DA MESMA 

NATUREZA, N.os 27 E 28 – 40,00 EUROS; --------------------------------------------------  

BANCAS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, N.os 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25 E 26 – 

40,00 EUROS. ---------------------------------------------------------------------------------    

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  

Presidente: Vereador Rogério Pires Rodrigues Neto, sendo substituído nas suas faltas 

e impedimentos pela Diretora do Departamento de Gestão e Finanças, Carla Maria 

Pereira Cabrita Silva Farinha. ----------------------------------------------------------------  

Vogais Efetivos: Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, Teresa 

Ferreira Trocado, e Chefe da Divisão Financeira, Marisa Camacho. ------------------------  

Vogais Suplentes: António Ramos e Elsa Ventura, ambos técnicos superiores.” ------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

de documentos respeitantes à presente reunião. --------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação dos serviços e nos 

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------   

a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para a Adjudicação da 

Exploração Temporária de Bancas localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em 

Albufeira, fixando-se a base de licitação nos seguintes valores: ----------------------   
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- Bancas para Venda de Peixe, N.ºs 17 e 19, valor de 130,00 euros; ---------------   

- Bancas para Venda de Bolos Regionais e Artigos da Mesma Natureza, N.ºs 27 e 

28, valor de 40,00 euros; ------------------------------------------------------------------  

- Bancas de Frutas e Hortaliças, N.ºs 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, e 

26, valor de 40,00 euros; ------------------------------------------------------------------   

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------   

= CEMITÉRIOS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DA LOJA 11 – FLORISTA, SITA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

VALE PEDRAS, EM ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 

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

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A digníssima Câmara Municipal de Albufeira deliberou, em reunião de 06 de abril de 

2021, abrir concurso público para a “EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DA LOJA 11 – 

FLORISTA LOCALIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SITO EM VALE DE PEDRAS, 

ALBUFEIRA”. ---------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao procedimento aludido, realizou-se o ato público no dia 29 de abril de 

2021, pelas 09:30, na sala de reuniões do edifício sede do município de Albufeira, não 

tendo sido apresentada qualquer proposta. --------------------------------------------------  

Face ao exposto, o procedimento para “EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DA LOJA 11 – 

FLORISTA LOCALIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SITO EM VALE DE PEDRAS, 

ALBUFEIRA”, ficou deserto de concorrentes, em resultado de não terem sido 

apresentadas quaisquer propostas.” ----------------------------------------------------------  

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

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, 

ausentando-se da sala. ----------------------------------------------------------------------   

= CEMITÉRIOS - CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DA LOJA 12 – DESTINADA À VENDA DE ARTIGOS 

FUNERÁRIOS, SITA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VALE PEDRAS, EM 

ALBUFEIRA – RELATÓRIO FINAL DO JÚRI E MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 
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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-----------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, propõe-se que a adjudicação definitiva do procedimento por concurso 

público, para a exploração temporária da loja 12 destinada à venda de artigos 

funerários, localizada no Cemitério Municipal, sito em Vale Pedras, em Albufeira, seja 

efetuada ao concorrente Helder Jacinto – Industria e Comércio de Mármores, Granitos 

e Outras Rochas, Unipessoal, Lda., nos termos e condições constantes na proposta 

apresentada e no integral cumprimento respeito pelo caderno de encargos, pelo valor 

mensal de € 160,00 (cento e sessenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, 

para efeitos de celebração do contrato com o prazo de vigência de cinco anos.” ----------  

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 dos presentes, tendo em conta o teor do Relatório 

Final do Júri e nos termos do mesmo: -----------------------------------------------------  

a) adjudicar a Exploração Temporária da Loja 12 – destinada à Venda de Artigos 

Funerários, sita no Cemitério Municipal de Vale Pedras, em Albufeira nos precisos 

termos nele sugeridos; -----------------------------------------------------------------------   

b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------   

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

= ESTÁGIOS CURRICULARES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBUFEIRA 

POENTE – ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA - ANDREIA GUISADO, 

JÉSSICA ESTEVÃO, PEDRO ROCHA, MARCO GOUVEIA E YAN GREGORY  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“O Agrupamento de Escolas Albufeira Poente - Escola Secundária de Albufeira, veio 

solicitar o acolhimento de cinco aluno(a)s: Andreia Guisado, Jéssica Estêvão, Pedro 

Rocha, Marco Gouveia e Yan Gregory, do curso profissional de Técnico de Turismo, para 

desenvolverem FCT – Formação em Contexto de Trabalho (estágios curriculares), no 

âmbito da sua formação, para decorrerem a partir do próximo dia 19 de maio até 

perfazerem um total de 400 horas. ----------------------------------------------------------  
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Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DTDEC – 

Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, Dra. Carla Ponte; ---------  

2. Que os estágios curriculares terão uma duração total de 400 horas, e não implicarão 

quaisquer custos para o Município, porque não são remunerados e o(a)s 

estagiário(a)s estarão coberto(a)s pelo seguro escolar; ---------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

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

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Protocolo de 

estágios curriculares, entre o Agrupamento de Escolas Albufeira Poente - Escola 

Secundária de Albufeira e o Município de Albufeira, nos termos da minuta que se 

anexa.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo nela referido, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  

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

 

 

= REGULAMENTOS – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE 

ARRENDAMENTO - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS NO ÂMBITO DA PANDEMIA 

COVID-19 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1) O Município de Albufeira tem em vigor o Regulamento para Atribuição de Subsídio 

de Arrendamento, 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) Para efeito de avaliação da situação social e económica, prevê o regulamento que o 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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beneficiário deve apresentar semestralmente os recibos da renda da casa assim 

como a prova do rendimento mensal do agregado familiar, tendo em vista o possível 

reajustamento do valor do subsídio ou eventual cessação;-------------------------------  

3) Verificou-se desde o surgimento da pandemia (março de 2020) nas avaliações 

semestrais subsequentes que os valores decorrentes dos reajustes praticamente 

não têm expressão e que as famílias mantém na generalidade o apoio máximo que o 

regulamento possibilita e que à exceção de um número muito reduzido de casos não 

ocorreu cessação do apoio motivada por aumento de rendimentos (a título de 

exemplo, verificou-se um caso na avaliação de mais de 100 agregados familiares que 

ocorreu em abril último); ------------------------------------------------------------------  

4) Devido à crise económica gerada pela pandemia e à consequente repercussão na 

diminuição dos rendimentos das famílias (motivada pelo desemprego muito elevado) 

o número de pedidos de apoio para o pagamento das rendas das habitações teve um 

aumento exponencial neste último ano (a titulo de exemplo refira-se que nos quatro 

meses deste ano – janeiro a abril – foram registados mais de 120 pedidos); -----------  

5) A instrução/análise/informação do crescente número de pedidos, associada às 

avaliações semestrais dos agregados familiares está a originar um grande volume de 

trabalho que não permite resposta mais célere dos serviços aos novos pedidos de 

apoio; ---------------------------------------------------------------------------------------  

6) A realização de avaliação anual, em substituição de avaliação semestral, permitirá 

uma maior agilização na resposta dos serviços de Ação Social do Município, em 

relação aos novos pedidos de apoio. -------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  

1. Aprovar como medida extraordinária a suspensão da avaliação semestral passando 

esta para anual, considerando o mês de início da atribuição do subsídio, da situação 

social e económica das famílias beneficiárias do subsídio de arrendamento; -----------  

2. A avaliação anual de todas as famílias beneficiárias do subsídio possa ser efetuada 

durante oito meses subsequentes ao término do ano de benefício do subsídio; --------  

3. A continuidade da presente medida extraordinária será objeto de decisão futura, 

mediante informação fundamentada dos serviços de Ação Social, considerando o 

número total de processos existentes e a evolução do número de pedidos de apoio. ---   

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

= PROTOCOLOS – ACRAL – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DO 

ALGARVE E AHRESP – ASSOCIAÇÃO DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

18 de maio de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

SIMILARES DE PORTUGAL - INICIATIVA “MUNICÍPIO PRESENTE - VALE 

SOLIDÁRIO” – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em doze de maio corrente, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) O protocolo de cooperação aprovado entre as três entidades referidas em título 

com vista à implementação da Iniciativa VALE SOLIDÁRIO; ---------------------------  

b) Nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

realização de eventos de interesse para o Município; ------------------------------------  

c) A alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, confere competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas 

de apoiar atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------  

d) Foram já distribuídos Vale Restauração conforme previsto no protocolo inicial aos 

profissionais/indivíduos que estiveram na linha da frente no Combate à Pandemia e 

que foram indicados pelas diversas instituições, conforme relação que se anexa; -----   

e) O Município de Albufeira comemora anualmente o Dia Internacional da Família com a 

promoção de uma iniciativa de convívio entre as famílias, aberta à população em 

geral, mediante inscrição. Este ano, tendo em conta a situação Pandémica, optou-se 

por direcionar uma parcela do Vale Restauração para esta iniciativa, possibilitando o 

usufruto de uma refeição num estabelecimento de Restauração e Bebidas, em 

família. Por outro lado, incentivamos o consumo nos estabelecimentos do Concelho 

numa altura em que estão a abrir portas; -------------------------------------------------   

f) A presente iniciativa tem como objetivo proporcionar às famílias um momento de 

interação, partilha e união familiar, bem como apoiar e dinamizar a economia local 

num momento de acentuadas dificuldades para as empresas, na sequência dos 

efeitos económicos e sociais resultantes da pandemia de Covid-19, atraindo clientes 

para investirem na economia local; --------------------------------------------------------  

g) Que conforme cláusula 10ª do protocolo aprovado entre as partes, o mesmo pode 

ser objeto de modificação, por motivos devidamente justificados, sob a forma de 

aditamento escrito a ser assinado pelos signatários; ------------------------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  
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1) Aprovar a minuta da 2ª adenda ao Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 

Município de Albufeira, a ACRAL e a AHRESP, anexa à presente proposta. ------------   

2) Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta da 2.ª adenda ao protocolo de 

cooperação 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, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= PROTOCOLOS – ACRAL – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DO 

ALGARVE - GABINETE SOS EMPRESAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em doze de maio corrente, foi 

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

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

a) O Município de Albufeira tem como missão planear, organizar e executar uma 

política municipal de interesse público, nos diversos domínios da sua atuação, 

organizando as suas atividades na prossecução da melhoria das condições de vida, 

em particular dos extratos que apresentam maiores fragilidades, de trabalho dos 

seus munícipes, e dos vários setores que são o motor de desenvolvimento do 

concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) O Município de Albufeira em colaboração com a Associação de Comércio e Serviços 

do Algarve - ACRAL (entre outros parceiros) criou um conjunto de iniciativas ao 

longo dos anos onde se destaca a animação de Natal e mais recentemente o 

programa “Cheque-Prenda” e “Vale-Solidário”, sempre com resultados de relevo e 

que trouxeram benefícios assinaláveis junto dos estabelecimentos aderentes mas 

não só: também junto dos consumidores finais e angariando igualmente projeção 

extra concelhia para Albufeira capitalizando notoriedade para o concelho. ------------   

c) A grave situação que atravessamos atualmente com a SARS – Cov-2 veio pôr a 

descoberto as fragilidades do sector económico que mais prosperava. Com a 

experiência que se angariou ao longo da primeira parte do programa “Cheque-

Prenda” (que surgiu já como resposta local aos efeitos da pandemia na economia do 

concelho) foi elaborada pela ACRAL uma consulta aos seus associados para melhor 

perceber as dificuldades que têm sentido e para avaliar as medidas já decretadas 

pelo Governo, bem como a inquirir sobre a necessidade de implementação de outras 

medidas de apoio à economia regional. ----------------------------------------------------  

d) Pretende-se com esta iniciativa apoiar, orientar, informar, acompanhar e promover o 
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tecido económico do concelho, possibilitando uma melhoria da eficácia de resposta 

aos graves problemas que os empresários atualmente vivenciam. Para o efeito 

pretende-se através da criação de uma equipa multidisciplinar dar resposta em 

áreas sensíveis para as empresas como a área jurídica, contabilística ou financeira, 

bancária, apoios e candidaturas entre outras necessárias à sobrevivência das 

empresas. ----------------------------------------------------------------------------------  

e) Nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes; ---------------------------------  

f) A alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, confere competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas 

de apoiar atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------------  

Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Albufeira 

e a ACRAL, anexa à presente proposta.” -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS, ATRAVÉS DA 

FARMINVESTE – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A.  

- PROGRAMA “ALBUFEIRA SAFE” VALE FARMÁCIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em doze de maio corrente, foi 

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

“O Município de Albufeira pretende celebrar com a ANF – Associação Nacional de 

Farmácias, através da FARMINVESTE, Investimentos, Participações e Gestão SA, um 

Protocolo de Colaboração com vista à implementação da iniciativa “Albufeira Safe – 

Vale Farmácia” --------------------------------------------------------------------------------  

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

a) O Município de Albufeira tem como missão planear, organizar e executar uma 

política municipal de interesse público, nos diversos domínios da sua atuação, 

organizando as suas atividades na prossecução da melhoria das condições de vida, de 

trabalho e de lazer dos seus munícipes e dos vários setores que são o motor de 
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desenvolvimento do concelho; -------------------------------------------------------------  

b) O Município de Albufeira em conjunto com a ANF – Associação Nacional de 

Farmácias pretende promover uma ação específica de entrega de Vales Farmácia no 

âmbito do programa “Albufeira Safe”; ----------------------------------------------------  

c) A alínea o) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro confere à 

Câmara Municipal para deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização 

de iniciativas de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos 

direitos dos cidadãos; ---------------------------------------------------------------------  

d) Pelo presente fica a entidade beneficiária informada, de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto – Lei nº 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua 

atual redação. ------------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo, cuja minuta se anexa à presente Proposta.” --------------------------------------  

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

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

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

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA abem – REDE 

SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Por deliberação de Câmara de 6 de março de 2018 foi assinado um protocolo entre a 

IPSS Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, 

e o Município de Albufeira com o objetivo de desenvolver, e operacionalizar e gestão 

do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; ------------------------------------   

2. Através da celebração deste protocolo garantimos o acesso ao medicamento em 

ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Albufeira, se encontre numa 

situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos 

comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica;--------------------------  

3. De acordo com presente protocolo, no que diz respeito à sua vigência, o mesmo será 
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automaticamente renovado, desde que nenhuma das partes manifeste intenção 

contrária; ----------------------------------------------------------------------------------   

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal delibere a renovação automática do protocolo, bem 

como a comparticipação financeira no valor de 50.000€ (cinquenta mil euros), para o 

ano 2021 à IPSS Dignitude, 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.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “POCH-D4-52D4-FSE-000007 – CRII – 

ESCOLA DIGITAL – REFORÇO DA REDE DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E 

DE CONETIVIDADE” NO ÂMBITO DO AVISO POCH-D4-2021-01 - 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em onze de maio corrente, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar o despacho do Senhor Presidente de 

09/02/2021, determinando a formalização da candidatura “Aquisição de Equipamentos 

Tecnológicos para os Agrupamentos de Escolas de Albufeira” ao Programa Operacional 

Capital Humano, no âmbito do aviso POCH-D4-2021-01, na sua reunião de 16/02/2021. --  

No dia 09/02/2021 foi formalizada a candidatura do Município de Albufeira para esse 

fim, no montante total de 360.666,75€. -----------------------------------------------------  

Após vários esclarecimentos e envio de elementos para a Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional Capital Humano (POCH), foi o Município de Albufeira informado, 

a 14/04/2021 que apenas poderiam ser financiados os packs, compostos por 
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computador portátil e respetiva conetividade, cedidos a alunos enquadrados nos 

escalões A e B da Ação Social Escolar, e desde que fossem emitida uma declaração de 

compromisso por parte dos Agrupamentos de Escolas, bem como por parte do Município 

de Albufeira a referir que, ainda que os equipamentos não tivessem as mesmas 

características técnicas que as exigidas no aviso de abertura do concurso, tinham a 

mesma equivalência funcional e de usabilidade para o fim a que se destinam. No dia 

28/04/2021 foram remetidos os elementos e as declarações de compromisso 

solicitadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

No dia 29/04/2021, foi o Município de Albufeira notificado do projeto de decisão da 

candidatura. De acordo com a notificação, e com os esclarecimentos prestados 

anteriormente, apenas poderiam ser considerados elegíveis 14 packs (compostos por 

computador portátil e respetiva conetividade), num total de 6.202€, que corresponde 

ao montante máximo elegível ao abrigo do aviso, por equipamento, com a respetiva 

conetividade (443€), multiplicado pelos 14 packs. -------------------------------------------    

É, no entanto, alegado que, os procedimentos de ajuste direto regime geral, relativos 

aos fornecedores: “Inforabreu Lda” e “MEO -Serviço de Comunicações e Multimédia 

SA”, apresentam irregularidades que configuram uma violação das regras dos contratos 

públicos, suscetíveis de afetar o princípio da concorrência, transparência e da 

igualdade de tratamento, pelo facto de, nos termos do artigo 10.º do Caderno de 

Encargos a aceitação dos bens estar condicionada à emissão de um auto de receção, 

assinado pelos representantes do fornecedor e do Município, sem que a mesma tenha 

ocorrido. Neste sentido, é aplicada uma correção financeira de 25% [para as alíneas a), 

b) e c)] em conformidade com o estatuído nos pontos 1.4 e n.º 10 do ponto 2.1 da 

Decisão C (2019) 3452 da Comissão Europeia, de 14.5.2019 da (tabela COCOF). ----------   

Assim, foi proposta para aprovação o montante de 4.651,50€, correspondendo a 75% 

do financiamento solicitado. ------------------------------------------------------------------  

No período de audiência prévia, e de acordo com a informação dos serviços da Divisão 

de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, o Município de Albufeira 

comunicou à Autoridade de Gestão do POCH, no dia 07/05/2021, que nada tinha a opor 

à proposta de decisão enviada. ---------------------------------------------------------------  

No dia 10/05/2021 foi o Município de Albufeira notificado da decisão final da 

candidatura, num montante total de comparticipação de 4.651,50€. -----------------------  

De acordo com o ponto 5.2 do aviso POCH-D4-2021-01, as despesas efetivamente 

incorridas e pagas pelos beneficiários até 15 de maio de 2021, e desde que submetidas 

a reembolso até essa data, têm uma taxa de cofinanciamento pelo FSE de 100%. Para 
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as despesas submetidas a reembolso após o dia 15 de maio de 2021, a taxa de 

cofinanciamento aplicável à região do Algarve é de 80%. -----------------------------------  

Conforme definido no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, após 

a comunicação por parte da Comissão Diretiva, o promotor dispõe de um prazo máximo 

de 30 dias úteis para assinatura do Termo de Aceitação, sendo que a não assinatura do 

Termo de Aceitação no prazo referido, pode determinar a caducidade da decisão de 

financiamento. ---------------------------------------------------------------------------------  

Com vista ao cofinanciamento de 100% do valor total de apoio previsto, a formalização 

dos pedidos de pagamento deverão ocorrer, no máximo até ao dia 15 de maio de 2021, o 

que apenas poderá ocorrer após formalizado o contrato de financiamento, através da 

assinatura do Termo de Aceitação. Desta forma, a assinatura do Termo de Aceitação 

deverá ocorrer com a maior brevidade, não sendo possível reunir extraordinariamente 

a Câmara de forma a deliberar em tempo útil a assinatura do Termo de Aceitação da 

operação, estando assim reunidas as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------  

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

 A assinatura do Termo de Aceitação da operação “POCH-04-52D4-FSE-000007 – 

CRII – Escola Digital – Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de 

conetividade”, no âmbito do Programa Operacional Capital Humano; --------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual o âmbito da candidatura. -----------  

O senhor presidente disse que se tratavam dos computadores já entregues no ano 

passado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se se tratavam dos computadores para 

a secundária. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não se tinha levantado a questão do 

eventual incumprimento do caderno de encargos. -----------------------------------------  

O senhor presidente disse não saber e explicou que não ouviu falar nesta questão. 

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

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “ALG-03-1406-FEDER-000016 - 

MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES PEDONAIS NA AVENIDA SÁ CARNEIRO”  

– PROPOSTA = 

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

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

No âmbito do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, o Município 

de Albufeira formalizou, a 19/12/2019 a candidatura “ALG-03-1406-FEDER-000016 - 

Melhoria das acessibilidades pedonais na Avenida Sá Carneiro” no montante total de 

investimento de 4.683.548,87€. --------------------------------------------------------------  

No dia 21/12/2020, foi o Município de Albufeira notificado de que a Comissão Diretiva 

do PO CRESC Algarve 2020, na sua reunião do dia 18/12/2020 havia admitido e 

aprovado condicionalmente ao parecer da EDP, a operação, tendo sido considerado 

elegível o montante de 1.108.944,58€, com um investimento a aprovar no montante de 

609.500€, o que corresponde a uma comparticipação FEDER (50%) de 304.750€. --------  

No dia 12/01/2021, foi rececionada a comunicação da Comissão Diretiva do PO CRESC 

Algarve 2020 com a decisão final da operação. ----------------------------------------------   

No dia 21/01/2021 foi remetido o Termo de Aceitação da operação devidamente 

assinado, sendo que o mesmo está condicionado à apresentação de parecer da E-

REDES. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o contacto telefónico por parte da Autoridade de Gestão do PO CRESC 

Algarve 2020, no dia 27/04/2021, existe a possibilidade de alocar o valor de 

financiamento previsto para a operação “ALG-03-1406-FEDER-000016 - Melhoria das 

acessibilidades pedonais na Avenida Sá Carneiro” (comparticipação FEDER de 

304.750,00€), cumulativamente, ao valor definido para a operação “ALG-03-1406-

FEDER-000030 - Melhoria das acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António 

Aleixo e arruamentos envolventes” (comparticipação FEDER de 528.100,00€), 

considerando que se prevê que a primeira operação possa não ser concluída dentro de 

prazo limite para a sua execução (até 30/06/2023), face às prioridades definidas. ------  

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

 A desistência da candidatura “ALG-03-1406-FEDER-000016 - Melhoria das 

acessibilidades pedonais na Avenida Sá Carneiro”, no âmbito do CRESC Algarve 

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

 A solicitação, à Autoridade de Gestão do PO CRESC Algarve 2020, da afetação do 

apoio FEDER previsto para a operação “ALG-03-1406-FEDER-000016 - Melhoria das 

acessibilidades pedonais na Avenida Sá Carneiro” à operação “ALG-03-1406-FEDER-

000030 - Melhoria das acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo e 

arruamentos envolventes”.” ----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= DOAÇÕES – COLEÇÃO DE MARIA DE JESUS GUERREIRO BISPO 

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quatro de maio corrente, foi 

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

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

a) Que a Exma. Sra. Dra. Maria de Jesus Guerreiro Bispo, proprietária de coleção com 

123 peças de arte sacra, formada por quadros, crucifixos e imagens de santos, 

manifestou o seu interesse em doar a sua coleção ao Município de Albufeira (Museu 

Municipal de Albufeira) atestado no termo de doação e do auto com inventário dos 

bens a doar que se junta em anexo; -------------------------------------------------------  

b) Que a Exma. Sra. Dra. Maria de Jesus Guerreiro Bispo cede a propriedade e todos 

os direitos sobre os objectos doados ao Município de Albufeira (Museu Municipal de 

Albufeira), sem lugar a pagamento de qualquer valor, apenas requerendo que o 

Município se comprometa a identificar a doadora sempre qua a coleção ou parte 

desta esteja em exposição; ---------------------------------------------------------------  

c) Que é do interesse do Município a aceitação da referida proposta de doação, 

formando conjunto de bens artísticos e culturais que enriquecem o acervo do Museu 

Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

d) Que a doação de bens culturais é uma das formas de incorporação de acervos nos 

museus de tutela municipal, estando previsto na alínea b), do art.º 13.º da Lei n.º 

47/2004, de 19 de Agosto; ---------------------------------------------------------------  

e) Que a Câmara Municipal tem competência em aceitar doações de bens culturais 

móveis nos termos da alínea j) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

f) Que a situação em causa se enquadra na previsão legal; ---------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aceitar a doação da coleção da Dra. Maria 

de Jesus Guerreiro Bispo ao Município de Albufeira, passando a integrar o acervo do 

Museu Municipal de Albufeira.” --------------------------------------------------------------  

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ALINE DA LUZ BORGES 

FERNANDES – 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 
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referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 275,00€ (duzentos e setenta 

e cinco euros), à Candidatura N.º 44/2021 com efeito a partir do início de março de 

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

b) Autorizar o pagamento dos meses de março, abril, maio e junho 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 – BOTIR YUSUPOV  

– 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 285,00€ (duzentos e oitenta 

e cinco euros), à Candidatura N.º 37/2021 com efeito a partir do início de abril de 

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

b) Autorizar o pagamento dos meses de abril, maio e junho 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. ----------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – ÍVINA DUARTE DE 

ARAÚJO MONSORES – 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 71/2021 com efeito desde o início de março de 2021; ------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de março, abril, maio e junho de 2021 devendo 
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este último ser pagos 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 – ANA BEATRIZ DE BORGES 

ROCCO – 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 111/2021 com efeito a partir do início de abril de 

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

b) Autorizar o pagamento dos meses de abril, maio e junho 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 – MAFALDA SOFIA LOPES  

– 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 180,00€ (cento e oitenta 

euros), à Candidatura N.º 58/2021 com efeito a partir do início de abril de 2021; ----  

b) Autorizar o pagamento dos meses de abril, maio e junho 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 – SYEDA TOOBA OWAIS 
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 – 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 42/2021 com efeito a partir do início de abril de 2021; ----  

b) Autorizar o pagamento dos meses de abril, maio e junho 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 – ISABELLA CORNELLIA 

CRUCERU E FABÍOLA CARINA DE OLIVEIRA ABRANTES – 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) Aprovar a atribuição do subsídio às beneficiárias Isabela Cornellia Cruceru e Fabíola 

Carina de Oliveira Abrantes, nos valores mensais de 300,00€ e 325,00€ 

respetivamente, referentes aos meses de março e abril de 2021; ----------------------  

b) Autorizar o pagamento dos valores do subsídio referentes aos meses anteriormente 

mencionados.” ------------------------------------------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INTENÇÃO DE INDEFERIMENTO - ANA 

PAULA JULIÃO PEREIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

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

“Relativamente à candidatura ao subsídio de arrendamento de Ana Paula Julião Pereira 

cumpre informar que se trata de um agregado familiar jovem (a candidata tem 32 anos 

e o companheiro 28 anos). --------------------------------------------------------------------  
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Estabelece a alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento para a Atribuição de 

Subsídio de arrendamento (referente às Condições de Candidatura) que: -----------------   

“A atribuição do subsídio de arrendamento depende da satisfação das seguintes 

condições: -------------------------------------------------------------------------------------  

(…) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“c) Terem sido esgotadas, no caso de candidaturas de jovens, todas as outras 

alternativas existentes de apoio ao arrendamento e fazerem prova documental da 

exclusão desses apoios” -----------------------------------------------------------------------  

Deverá, portanto, o agregado familiar primeiro (sem prejuízo de posteriormente poder 

efetuar a candidatura ao subsídio municipal caso se verifique a exclusão) efetuar a 

candidatura ao apoio ao arrendamento no âmbito do programa “Porta 65” cujo período 

para o efeito decorre até 25 de maio de 2021. ----------------------------------------------  

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------  

a) Manifestar a intenção de indeferir a candidatura n.º 124/2021 ao subsídio de 

arrendamento; -----------------------------------------------------------------------------  

b) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder à 

candidata o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------   

Esta informação fazia-se acompanhar do quadro nela referido, 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 – CONTINUIDADE DE ATRIBUIÇÃO A 

ALGUNS CANDIDATOS E DE INDEFERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO A OUTROS 

CANDIDATOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

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

“Em reunião realizada no dia 16-03-2021, a digníssima Câmara Municipal deliberou 

tendo em conta o teor da informação dos serviços, manifestar aos candidatos 

constantes do quadro em anexo na informação N.º I-CMA/2021/4356 a intenção de 

indeferir as candidaturas ao subsídio de arrendamento (ver na 1.ª etapa da presente 

Distribuição). ----------------------------------------------------------------------------------  

Em cumprimento da deliberação foi comunicado aos candidatos que dispunham do prazo 
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de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. 

Pronunciaram-se os seguintes candidatos: ---------------------------------------------------  

 A candidata Angélica Sofia Simões Castro Barbosa apresentou uma exposição sem 

qualquer documentação adicional que consta Distribuição SGDCMA/2021/25288 

(ver associada em “Outros dados”). A Exposição foi analisada tendo sido informado 

superiormente de que nada há a acrescentar à informação deste Serviço ref.ª N.º 

I-CMA/2021/4356, datada de 24/02/2021, que esteve na origem da intenção de 

indeferimento manifestada pela digníssima Câmara Municipal em reunião realizada 

no dia 16-03-2021 (ver informação constante na 7.ª etapa da Distribuição acima 

mencionada). -------------------------------------------------------------------------------  

 O candidato Hélio da Conceição dos Santos esclareceu que no recibo de renda da 

habitação de 09/02/2021 constou o valor de 578,24€ porque vinham “postos custos 

relativos a outras despesas pagas ao senhorio no respetivo mês” mas que o valor fixo 

da renda é de 550,00€ como mencionado no contrato de arrendamento (juntou para 

efeito de confirmação o último recibo de renda no valor de 550,00€). Dados os 

esclarecimentos e a prova efetuada referente ao valor da renda verifica-se que a 

candidatura cumpre o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 9.º do 

Regulamento para a Atribuição de Subsídio de Arrendamento (RASA) referente aos 

Critérios de Atribuição. -------------------------------------------------------------------  

 A candidata Bárbara Patrícia de Oliveira Pranto, dada a sua condição de jovem, fez 

prova da inviabilidade de beneficiar de subvenção através do programa “Porta 65” 

devido à taxa de esforço ser superior a 60%. Ao provar a inviabilidade de beneficiar 

de apoio através do referido programa poderá ser dada continuidade ao processo de 

candidatura que iniciou no Município porquanto passou a cumprir o estabelecido na 

alínea c) do n.º 1 do Artigo 5.º do referente às Condições de Candidatura previstas 

no RASA. -----------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------  

a) A continuidade das candidaturas Hélio da Conceição dos Santos e Bárbara Patrícia 

de Oliveira Pranto ao subsídio de arrendamento municipal; ------------------------------  

b) O indeferimento das restantes candidaturas constantes do quadro em anexo. --------  

Submete-se à consideração superior” --------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do quadro 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 
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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 da câmara 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. Foram entregues fora do prazo estabelecido, pedidos de atribuição de auxílios 

económicos; --------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a 6.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 6.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. -----------------------------------------------------------------------------  

 

= PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

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

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

 

= HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM ESTADO DE USO – 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ESTADO DE USO - 

APROVAÇÃO DO ANÚNCIO DO PROCESSO DE ALINEAÇÃO E NOMEAÇÃO DOS 

ELEMENTOS DO JÚRI – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto foi apresentada uma proposta do 

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

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

a) Que constam no parque de viaturas em Vale Pedras 21 viaturas e uma 

retroescavadora em estado de uso, pertencentes à frota do Município de Albufeira, 

sem usabilidade, e sem interesse para o Município; --------------------------------------  

b) A quantidade de espaço físico ocupado por estas mesmas viaturas, dificultando 

assim, a operacionalidade do serviço executado nas instalações técnicas de Vale 

Pedras; -------------------------------------------------------------------------------------  

c) Que a Alienação destas 21 viaturas e uma retroescavadora é o procedimento com 

maior benefício para esta Edilidade; ------------------------------------------------------  

d) Que a alínea cc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

confere competência à Câmara Municipal para alienar bens móveis; --------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: ------------------------  

1. A Alienação de 22 lotes compostos por viaturas e uma retroescavadora em estado 

de uso, pertencentes à frota do Município de Albufeira; --------------------------------  

2. O Anúncio do processo de Hasta Pública para Alienação de Veículos da Frota 

Municipal em estado de uso; ---------------------------------------------------------------  

3. A constituição do Júri, nos seguintes termos: -------------------------------------------  

Presidente – Sr.º Vereador Rogério Pires Rodrigues Neto; ---------------------------------  

1.º Vogal Efetivo – Eng.º Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão; -  

2.º Vogal Efetivo – Sr.º António José Antunes Ramos – Técnico Superior; ----------------  

1.º Vogal Suplente – Eng.º Rui Pedro da Costa Azevedo – Técnico Superior; ---------------  
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2.º Vogal Suplente – Eng.º João Jorge Rolão Vinhas Reis – Técnico Superior; -------------  

O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal Efetivo, nas suas faltas e 

impedimentos.” --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se ainda existiam muitas viaturas 

por abater. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto respondeu afirmativamente. --------------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CANAIS - FREGUESIA DE FERREIRAS  

- SGDCMA/2020/63429 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Averiguação de natureza de caminho – Canais, Ferreiras – SGDCMA/2020/63429 ------  

Foi solicitado pelo requerente o arranjo do caminho por si assinalado e a atribuição de 

topónimo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Após consulta da lista de bens imóveis do Município, verificou-se que o beco assinalado 

nem o caminho que a ele liga, não constam na mesma, pelo que se analisou o caminho 

principal e dois becos que a ele se ligam, pelo que se procedeu à averiguação das suas 

naturezas. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

1) O caminho principal (denominado caminho 1), liga o Caminho do Roque ao Caminho da 

Serafina, não possui topónimo no GeoPortal do Município de Albufeira; ----------------  

2) O caminho assinalado pelo requerente (denominado caminho 2), liga ao Caminho 1 e 

não tem saída, não possui topónimo no GeoPortal do Município de Albufeira; -----------  

3) O caminho secundário (denominado caminho 3), liga ao Caminho 1 e não tem saída, 

não possui topónimo no GeoPortal do Município de Albufeira; ---------------------------  

4) Não existe qualquer registo sobre a natureza dos respetivos “caminhos”; -------------  

5) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 04 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

6) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

Solicitada análise relativamente a um troço sem saída que tem origem num troço 

principal, os técnicos competentes para o efeito elaboraram uma ficha esquemática que 

detém informações suscetíveis de ver colmatadas dúvidas que se deparam nos serviços 

quando confrontados com a manutenção e acesso às habitações dos nossos munícipes. ---  
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Da ficha esquemática resulta que no Concelho de Albufeira, freguesia das Ferreiras, 

existe um troço melhor identificado (Caminho 1) que liga o Caminho de S. Roque ao 

Caminho da Serafina, o qual detém uma extensão de 930 metros e serve sensivelmente 

16 propriedades. Não contém qualquer registo nos bens imóveis do município, e 

desenvolve-se pelos limites das propriedades sem que dai estravasse o espaço físico de 

alguma. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na extensão do Caminho 1, desenvolvem-se 2 troços que pese embora sirvam de acesso 

a prédios de natureza Rustica, e mista, não possuem também qualquer registo na lista 

de bens imóveis do Município. Em sede de ficha Esquemática inserida na etapa 4 do 

presente SGD, estão identificados por Caminho 2 e Caminho 3, por uma questão de 

adequada denominação em sede de análise e enquadramento jurídico, será tratado por 

ora como troços. Após análise da já identificada Ficha Esquemática, verifica-se que o 

referido Troço 2 (Caminho), serve 4 propriedades, e igualmente se desenvolve nos 

limites das mesmas, e não detém saída. O identificado Troço 3 (Caminho), serve 7 

propriedades e desde os anos 70 conforme resulta do ortofotomapa da data, já era 

visível a sua existência e configuração. Mais se esclarece que ambos os troços detém 

infraestruturas, não possuindo no entanto uma regular manutenção porquanto já se 

referiu não constam da lista de bens imóveis deste município, não constituindo por si 

um vínculo para efetuar intervenções de carater viário. Face ao exposto poderá a 

Câmara Municipal, determinar a afetação dominial, que não é mais do que o 

reconhecimento, por decisão expressa do Município, ainda que implícito, da utilidade 

pública que justifica a sujeição de determinado bem imóvel à satisfação de relevantes 

interesses coletivos e a um regime especial de direito público que o coloca fora do 

comércio jurídico privado, inviabilizando a inalienabilidade, a impenhorabilidade, e 

facultando a livre fruição, dos 3 troços a quem queira usufruir. ----------------------------  

Na esteira do que tem ocorrido neste espaço territorial que é o concelho de Albufeira, 

bem como em diversos concelhos do país, a atribuição da dominialidade a um caminho, 

por parte de uma câmara municipal, traduz-se num ato que não é vinculativo para os 

particulares, nem para os tribunais. Opera-se a designação de uma realidade que a 

autarquia não pode definir juridicamente uma vez que se trata de competência que nem 

sequer aos Tribunais Administrativos cabe” (Acórdão da Relação Coimbra, de 26-2-

2002), mas sim aos Tribunais Judiciais por força da Lei 13/2002 de 19 de fevereiro. 

Mas mantendo a tradição que vem sendo seguida por várias autarquias por este país 

aproveitando um pouco o vazio legal existente e, porquanto devem antes de mais estar 

assegurados a satisfação do bem comum dos seus munícipes, as mesmas têm um papel 
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fundamental para com a comunidade que raras as vezes tem sido contestada 

judicialmente. E nesse sentido tem sido objeto de apreciação que para que um caminho 

possa ser considerado público e neste seguimento; o Acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 14 de Fevereiro de 2012 entende que se devem verificar dois requisitos 

para que se possa dar como provada essa dominialidade pública: o uso direto e imediato 

pelo público e a imemoralidade daquele uso. Mas, além disso, o mesmo aresto entende 

ainda como necessário que se verifique uma afetação (do caminho) à utilidade pública, o 

que deverá consistir no facto do uso do caminho visar a satisfação de interesses 

coletivos de certo grau ou destaque. Assim concluindo o que foi explanado, podemos 

com toda a certeza jurídica afirmar que os 3 troços detêm características para ser 

considerados Caminhos Públicos. Cabe à ilustre Câmara assim o decidir. -------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que os caminhos nos termos do parecer jurídico emitido detêm 

características para que sejam caminhos que detenham natureza pública.” ----------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CANAIS - FREGUESIA DE FERREIRAS  

– SGDCMA/2019/40205 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Averiguação de natureza de caminho – Canais, Ferreiras – SGDCMA/2019/40205 ------  

Foi solicitado pela requerente uma certidão comprovativa sobre a natureza do caminho. -  

Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa não consta da 

lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. -  

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

1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 5 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

“Importa analisar a questão colocada pela requerente, e atendendo aos dados que 

constam da Ficha Esquemática da etapa 5, aferimos à noção de caminho público, e 
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partilhamos do conceito/definição que decorre de uma interpretação restritiva do 

Assento do Supremo Tribunal de Justiça de 19.04.89 – agora com valor de acórdão de 

uniformização de jurisprudência – segundo a qual são públicos os caminhos que, desde 

tempos imemoriais, estão no uso direto e imediato do público, para fins de utilidade 

pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, tendo em conta o desenvolvimento do caminho que ora se analisa, não podemos 

deixar de considerar preenchido o requisito da utilidade pública de tal caminho. 

Efetivamente, o interesse público tem, de acordo com o já referido conceito restritivo, 

de ser aferido em função da finalidade ou destino dos prédios a que por esse caminho 

se acede. O Troço 1 e 3 tem efetivamente características para ser afeto a caminho 

público, aliás conforme decorre da Ficha esquemática todo ele era transitável 

livremente, com a construção da A22, ficou limitado o troço 2, conforme se encontra 

devidamente identificado no geoportal. Mas tanto o troço 1 como o troço 3 está, em 

nossa opinião à disposição de todas as pessoas, pelo que o mesmo está no uso direto e 

imediato do público para fins de utilidade pública; estando inclusive sob manutenção do 

Município de Albufeira, conforme consta na Ficha Esquemática. ---------------------------  

Assim aferimos, salvo melhor entendimento que possa existir, que o Troço 1 e Troço 3 

detém caraterísticas para ser Caminho Publico.” --------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que os troços 1 e 3 do caminho, nos termos do parecer jurídico emitido, 

detém características para que seja caminho que revista natureza pública.” --------------  

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

= COIMAS – PAGAMENTO DE CONTRAORDENAÇÃO – AUTO N.º 941229378 = 

Foi apresentado o duplicado de auto de contraordenação número 941229378, 

proveniente do Ministério da Administração Interna – Guarda Nacional Republicana, 

relacionado com infração cometida por um veículo propriedade do município, matrícula 

86-73-HX.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Este assunto fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ------------------   

“Verificou-se a aplicação do auto de contra ordenação em anexo, ao trator agrícola 

Ford 6 640 S 4W matrícula 86-73-HX, ao serviço de DAVEGF, pelo facto do trator 

agrícola circular com a chapa de matrícula descolorada (impercetível), especificamente 

o caracter (8). ---------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a aplicação desta coima compete informar:-------------------------------------------  
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- A avaliação da fotoluminescência das placas refletoras é algo empírico, à presente 

data, as oficinas Técnicas do Município de Albufeira não possuem nenhum equipamento 

para avaliação da fotoluminescência das placas refletoras, sendo apenas feito pelo 

aspeto visual; ----------------------------------------------------------------------------------  

- O fato da exposição solar no Algarve ser bastante incidente, bem como a natureza do 

trabalho a que o presente equipamento está todos os dias sujeito, leva a que a 

descoloração e desagaste seja bastante agressiva; -----------------------------------------   

Face ao exposto, submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal a 

autorização para compromisso e pagamento da contraordenação, no valor de 120,00€, à 

ordem de Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (NIF 600082563).” -------------  

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

termos da mesma, autorizar o pagamento da coima relativa ao auto de 

contraordenação número 941229378, no valor de cento e vinte euros. ----------------  

 

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. ----------------------------------    

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO GINÁSIO, 

AMPLIAÇÃO DE CANTINA, PINTURA DE PAREDES EXTERIORES DOS 

EDIFÍCIOS EXISTENTES E IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO NA EB 2,3 DIAMANTINA NEGRÃO – AJUSTAMENTO DO PLANO DE 

TRABALHOS, DO PLANO DE MÃO-DE-OBRA E DO PLANO DE EQUIPAMENTOS 

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais foi apresentada uma informação do seguinte teor: -----------------------------  

“Tendo em conta não ser possível consignar a totalidade da empreitada, uma que parte 

dos trabalhos ocorrem em edifícios onde está a decorrer aulas presenciais. Há a 

necessidade de recorrer a consignações parciais. Como tal os trabalhos de construção 

de Novo Ginásio, bem como os trabalhos de estrutura de Ampliação de Balneários, 

estrutura e alvenarias referente à construção de despensa no edifício do pavilhão, 

serão consignados de imediato. Ficando os restantes trabalhos como sejam: 

acabamentos ampliação dos balneários, acabamentos referente à construção de 

despensa no edifício do pavilhão, ampliação de cantina, pinturas exteriores nos 

F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 



18 de maio de 2021  

edifícios existentes, implementação de segurança contra incêndio, serão consignados 

no dia de 8 de Junho de 2021. ----------------------------------------------------------------  

Uma vez que a empreitada não irá ter uma única consignação há a necessidade de fazer 

um ajustamento do plano de trabalhos, plano de mão de obra e plano de equipamentos, 

conforme determina o n.º 6 do artigo 361.º do Código da contratação pública. 

Documentos que seguem em anexo e que se propõem para aprovação em Reunião de 

Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

A informação fazia-se acompanhar do ajustamento do plano de trabalhos, do plano de 

mão-de-obra e do plano de equipamentos nela referidos, documento do qual fica cópia 

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

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

informação, aprovar o ajustamento do plano de trabalhos, do plano de mão-de-

obra e do plano de equipamentos, nos precisos termos sugeridos. ----------------------   

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

 

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA61072 de 06-10-2020 e SGDCMA20034 de 15-

03-2021 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2020/1387 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria da Graça Batista Martins de Jesus -------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Arcos, n.º 29, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  

Assunto: Vistoria de Conservação do edificado – Extinção do Procedimento --------------  

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo número noventa e três do Código de Procedimento 

Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 

Vistorias de vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um. ----------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 
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deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 19046 de 13-04-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2021/19046 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Vitor Miguel Vieira Teodósio ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta dos Álamos, freguesia da Guia ---------------------------------------  

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 nove de abril de dois 

mil e vinte e um e da Chefe de Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio 

ao Investidor de trinta de abril de dois mil e vinte e um. ------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16042 de 16-04-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot 53/1975 -------------------------------------------------------------------  

Requerente: Planet Jumping, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------  

Assunto: Licença – Alteração de alvará de loteamento n.º 1/1996 --------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta de abril 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, 

com o fundamento nos termos da alínea c) do número um do artigo cento e nove do 

mesmo diploma 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): 56902 de 27-12-2019; 28122 de 10-07-2020; 57066 de 

21-12-2020 e 11419 de 02-03-2021 ----------------------------------------------------------  

Processo n.º: 62/2019 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Malpique Imobiliária, Lda. ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação destinada a habitação coletiva --------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de dezasseis de abril de dois mil e vinte e um, 

devendo o exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------  

Mais foi deliberado aceitar a área de cedência proposta como espaços verdes e 

equipamentos de utilização coletiva. --------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 19657 de 07-05-2019; 35163 de 08-08-2019 e 50274 ------  

Processo n.º: 26/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: S.C.I. Société Civile Immobiliére -----------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada Albufeira, Edifício Olhos do Mar, Apart.º 401, 4.º, Olhos de 

Água, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração da fração “BM” e respetiva alteração de uso - Legalização 

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e seis de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12253 de 05-03-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 483/2002 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta da Orada – Gestão e Investimentos, S.A. ------------------------------  

Local da Obra: Várzea da Orada, Marina de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com 

vista à receção provisória e consequente redução de caução -------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado informar o requerente de que, tendo em conta o 

auto de vistoria número um, barra, dois mil e vinte e um, e nos termos do mesmo, 

esta Câmara Municipal tem a intenção de indeferir o pedido de receção provisória, 

autorizando contudo a redução da caução, ficando retido a favor da Câmara o 

valor de quinhentos e setenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco euros e 

ciquenta cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA41935 de 18-06-2019 --------------------------------  

Processo n.º: 898/1982 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Susana Raquel Covas Silveira ---------------------------------------------------  
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Local da Obra: Rua Camilo Castelo Branco, Bloco 109, apartamento n.º 112, freguesia de 

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

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado – Extinção do Procedimento --------------  

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo número noventa e três do Código de Procedimento 

Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 

Vistorias de vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um. -----------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 11966 de 04-03-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 20/1974 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Urbigarbe – Sociedade Algarvia de Urbanizações, S.A. -----------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta Pedra dos Bicos, Santa Eulália. Lote n.º 8, freguesia 

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

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 10/1991 --------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, tendo em conta o parecer técnico condicionado 

datado de doze de maio de dois mil e vinte e um e por a Câmara ter intenção de 

vir a aprovar a alteração do loteamento, determinar a abertura do procedimento 

de discussão pública, por um período de quinze dias, a efetuar nos termos do 

artigo vigésimo segundo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, assim 

como de audiência dos proprietários dos lotes, mediante notificação por anúncio 

nos termos da alínea c) do número um do artigo centésimo décimo segundo do 

Código de Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 21384 de 27-05-2020; 43162 de 12-10-2020; 8703 de 12-

02-2021 e 17476 de 06-04-2021 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 421/1974 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Golden Summer Ville, S.A. ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Bem Parece, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 10/1994 -------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, com fundamento na informação técnica de seis 

de maio de dois mil e vinte e um, parecer do Chefe Divisão Gestão Urbanística da 

mesma data e do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de doze de 

maio de dois mil e vinte e um, remeter o pedido para apreciação e deliberação da 

Digníssima Assembleia Municipal de Albufeira, no quadro das respetivas 

competências, relativamente ao ponto vinte e um daquela mencionada informação 
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(por força do disposto na alínea q) do número um do artigo vigésimo quinto Da Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze de doze de setembro, na redação 

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

Mais foi deliberado dar conhecimento da presente à requerente. ----------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 3426 de 22-01-2020 e 19462 de 14-04-2021 ----------------  

Processo n.º: 28/1990 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Custódio Gracias Fernandes ----------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vale da Ursa, Lote n.º 8, freguesia da Guia -------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar, muro de 

vedação e piscina – Legalização ---------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezanove de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47864 de 05-11-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 59/1974 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta do Escarpão – Golfe e Animação, Atividades Turísticas, S.A. --------  

Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória e consequente redução de caução -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer da Chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de dez de maio 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): 25180 de 23-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 59/1974 -----------------------------------------------------------------  
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Requerente: Quinta do Escarpão – Golfe e Animação, Atividades Turísticas, S.A. --------  

Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória e consequente redução de caução ------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer da Chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de dez de maio 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): 20272 de 19-05-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 221/1984 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Britt Olowson Schiebeler-------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Sitomel, Beco Vasco da Gama, Lote n.º 26, Praia dos 

Aveiros, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – 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 abril de dois mil e vinte e um. ----  

 Requerimento (s) n.º (s): 17130 de 23-04-2020 e 8921 de 15-02-2021 -----------------  

Processo n.º: 15/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: João António Dourado Eugénio -------------------------------------------------  

Local da Obra: Barranco dos Parianos, Alcaria, freguesia de Paderne ----------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar --------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de quatro de maio de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dez de 
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março de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 278II de 04-01-2021 e 278 de 04-01-2021 ------------------  

Processo n.º: 06/2021/278 -------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Manuel M. Gonçalves ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro do Ouro, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido, tendo em conta o parecer 

técnico de quatro de maio de dois mil e vinte e um. -------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA28328 de 26-04-2018 -------------------------------  

Processo n.º: 777/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Ruivinho Brazão -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Atlântico, Lote n.º 30, 1.º P, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado - Extinção do Procedimento --------------  

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo número noventa e três do Código de Procedimento 

Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 

Vistorias de vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um. -----------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 20598 de 21-04-2021 e SGDCMA28699 de 21-04-2021 -----  

Processo n.º: 27T/1989-----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Floating Morning, Lda -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Oliveira Martins, Praia da Oura, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 90 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais noventa 

dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos 

e de Apoio ao Investidor de onze de maio de dois mil e vinte e um. ------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA56440 de 22-08-2019 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2019/15480 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim de Jesus Amaral -------------------------------------------------------   

Local da Obra: Rua da Oliveira, Lote n.º 39, R/C-Dt.º, Quinta da Palmeira, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  
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Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número vinte e 

cinco, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no 

parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de onze de maio de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47184IT de 26-10-2017; 47184III de 26-10-2017; 

47184II de 26-10-2017 e 47184 de 26-10-2017 --------------------------------------------  

Processo n.º: 471/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Iberus – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda -----------------------------  

Local da Obra: Avenida dos Descobrimentos, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---  

Assunto: Prorrogação da licença precária para instalação de pré-fabricado em madeira 

destinado a apoio à construção e escritório de vendas, pelo período de 18 meses. --------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e seis de março 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): 34216II de 01-08-2019 e 34216 de 01-08-2019 -------------  

Processo n.º: Lot.º 512/2009 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Andor – Administração Imobiliária, Lda ---------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Operação de loteamento -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40595 de 24-09-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 274/1972 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno Miguel da Conceição Santos ----------------------------------------------  
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Local da Obra: Rua dos Lírios, Lote A33, Condomínio Jacarandá Villa, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar – Legalização -----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de maio 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. ---   

Deverá a Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares proceder à união 

dos processos no referente ao ponto três, ponto, três da informação técnica de 

trinta de abril de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1514 de 10-01-2020; 46805 de 02-11-2020; 53254 de 27-

11-2020 e 8799 de 15-02-2021 --------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 541/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Famoso Parâmetro - Unipessoal, Lda -------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, Caminho do Paraíso, freguesia de Ferreiras ------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de um edifício habitacional, piscinas e muros ---------------   

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença condicionado nos termos da 

informação técnica de vinte e seis de abril de dois mil e vinte e um, da 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dois de 

março de dois mil e vinte e um e do parecer do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística de doze de maio de dois mil e vinte e um. -------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36723 de 22-08-2019; 36718 de 22-08-2019; 44250 de 

10-10-2019, 44249 de 10-10-2019, 44246 de 10-10-2019; 17953 de 30-04-2020; 

19688 de 14-05-2020; 37226 de 04-09-2020; 5989 de 01-02-2021; 13787IT de 16-

03-2021, 13787II de 16-03-2021 e 13787 de 16-03-2021 ---------------------------------  
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Processo n.º: 53/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cantinho Perfeito – Sociedade Agro Turística --------------------------------  

Local da Obra: Quinta Ilha da Madeira, freguesia da Guia ---------------------------------  

Assunto: Licença - Construção de Hotel Rural de 4* e demolição de ruínas existentes ---  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

condicionado nos termos da informação técnica de doze de maio de dois mil e vinte 

e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------------------------------------  

Não estava presente o Senhor Presidente. -----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6338PE de 07-02-2020; 6338IT de 07-02-2020; 6338II 

de 07-02-2020; 6338DFV de 07-02-2020; 6338 de 07-02-2020 e 15166 de 23-03-

2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 246/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cruz dos Caliços Imobiliária – Gestão e Investimentos, Lda ------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, Casas do Poço, freguesia de Paderne ------------------------  

Assunto: Licença – Construção de conjunto de edifícios habitacionais e equipamentos 

comuns -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40673 de 24-09-2020 e 40650 de 25-09-2020 -------------  

Processo n.º: 291/1977 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Elsa Maria Guerreiro Lopo Esteves --------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente – Legalização ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de onze de maio 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 
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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): 36746 de 02-09-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 61/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Albertino Lopes Gonçalves ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Patã de Baixo, Vale da Azinheira, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção 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 dez de maio 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): 38317 de 11-09-2020; 42848 de 08-10-2020 e 9597 de 

18-02-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 53/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aldi Portugal – Supermercados, Lda --------------------------------------------  

Local da Obra: Cortesões, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de superfície comercial – Supermercado -------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de maio de dois mil e vinte e 

um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 
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interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---  

 Requerimento (s) n.º (s): 49233PI de 13-11-2019, 49233IT de 13-11-2019; 49233CE 

de 13-11-2019; 49233 de 13-11-2019 e 3881 de 21-01-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 89/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Bruno Oliveira Xavier -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa dos Sinos, n.ºs 2 e 4, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de habitação plurifamiliar ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41241 de 29-09-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 478/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Joaquim Cabrita das Neves --------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração do uso de armazém agrícola para moradia e legalização de 

terraço ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41785 de 01-10-2020 e 19346 de 14-04-2021 ---------------  

Processo n.º: 12/2020/41785 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Iberdrola Renewables Portugal, S.A. -------------------------------------------  

Local da Obra: Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------  

Assunto: Exposição – Antenas – Instalação de estação meteorológica temporária --------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o solicitado condicionado tendo em conta 

o parecer técnico de sete de maio de dois mil e vinte e um. ---------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 30782 de 24-07-2020 -----------------------------------------  
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Processo n.º: 41/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Wouter Jacob Ter Haar --------------------------------------------------------   

Local da Obra: Casa dos Pires, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, espelho de água e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e três de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17494 de 28-04-2020; 45418 de 23-10-2020 e 18417 de 

09-04-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 33IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fernando Manuel Inácio Peres --------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, Lote n.º 3, 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 vinte de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47277 de 30-10-2019; 32305 de 03-08-2020; 43897 de 

16-10-2020 e 18976 de 12-04-2021 ---------------------------------------------------------  

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 vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57291 de 30-12-2019 e 20164 de 19-04-2021 ----------------  

Processo n.º: 106/2019 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno José Batista da Silva Monteiro ------------------------------------------  

Local da Obra: Patroves, Lote n.º 21, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13054II de 25-03-2019; 13054CE de 25-03-2019; 13054 

de 25-03-2019; 30501 de 10-07-2019; 29941 de 21-07-2020; 30077 de 23-07-2020; 

10125IT de 22-02-2021; 10125II de 22-02-2021 e 10125 de 22-02-2021 ---------------  

Processo n.º: 18/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ninho de Cegonha Unipessoal, Lda ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros de vedação ----   

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de doze de maio de dois mil e vinte e um e informação 

da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dezoito de março de 

dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37902 de 09-09-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 59/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Turistrem – Transporte de Passageiros, Lda ----------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Orada, Lote n.º 9, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de máquinas e muro 

de vedação -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de doze de maio 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. ---  

Mais foi deliberado aceitar as cores e os acabamentos propostos. --------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 56315 de 20-12-2019; 7271 de 05-02-2021; 7141 de 05-

02-2021 e 9480 de 17-02-2021 --------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 130IP/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Adolfo Fernando Catuna Ferreira Major ---------------------------------------  

Local da Obra: Vale Parra, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de um prédio ----------------   

Foi, por unanimidade, deliberado não considerar viável o pedido, nos termos do 

parecer técnico de onze de maio de dois mil e vinte e um. -----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA76415 de 12-11-2018 e SGDCMA21003 de 18-03-

2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2018/2386 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Condomínio Edifício Palmeira Galé ----------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada de Vale Rabelho, Lote n.º 32, Aparthotel “Palmeia Galé”, Praia 

da Galé, freguesia da Guia --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o aditamento ao 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 maio de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, com fundamento naquele parecer, revogar a deliberação 

camarária proferida no dia dois de março de dois mil e vinte e um, (cf. o número 

um do artigo centésimo sexagésimo quinto do Código de Procedimento 

Administrativo). ------------------------------------------------------------------------------  

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ----------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e dez minutos, foi a 

reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 
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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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