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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2021 

Ao terceiro dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de 

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

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

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

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

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

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

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

Secretariou a chefe da Divisão de Recursos Humanos, Carla de Lurdes Venâncio 

Guerreiro, em substituição, por motivo de férias, da diretora de departamento 

municipal do Departamento de Gestão e Finanças. ------------------------------------------    

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

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

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

= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que anteriormente o senhor presidente foi 

confrontado com a hipótese da sua sede de campanha estar ilegal, tendo então dito que 

era uma pessoa de valores e que iria saber da situação e tomar as medidas necessárias 

no caso do imóvel se encontrar na condição de demolição. Referiu depois que já passou 

muito tempo desde que esta questão foi levantada, mas até hoje nada foi feito, ou seja, 

aquilo que o senhor presidente apregoa não corresponde à verdade. Considerou 

seguidamente que se o senhor presidente fosse uma pessoa correta já teria tomado 

medidas. Lembrou ainda que aguarda há bastante tempo as perguntas do inquérito 

realizado pela Pitagórica, sendo de lamentar que o senhor presidente continue a dizer 

que já possui estes dados, mas até hoje ainda não os disponibilizou aos vereadores não 

permanentes. Afirmou depois que houve mais uma rotura de água. Reconheceu 

seguidamente que foram feitas obras ao longo do concelho, mas considerou que muitas 

destas obras foram de cosmética, não tendo sido previstas as substituições 

necessárias de canalizações de águas e esgotos, pelo que estas roturas acontecem com 

alguma regularidade. Lembrou ainda que os vereadores não permanentes já 

anteriormente questionaram os valores dos testes de rastreio à COVID-19, bem como 

se as pessoas testadas são efetivamente residentes no Concelho de Albufeira, 
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questões essas que ainda não foram respondidas. Referiu também que é pena que estes 

edis tenham que colocar as mesmas questões em todas as reuniões. Afirmou 

seguidamente que ainda dizem que são slogans vazios, mas considerou que slogans 

vazios é aquilo com que estes edis se deparam em todas as reuniões da câmara 

municipal, uma vez que as suas questões nunca são respondidas. Perguntou depois os 

valores dos testes e também se as pessoas testadas seriam efetivamente residentes 

em Albufeira. Considerou ainda que a situação agora já é diferente e que espera que 

dentro em breve se consiga voltar a ter uma vida normal. Referiu também que os 

vereadores não permanentes não conseguem colocar as questões que desejam, uma vez 

que não estão na posse da documentação necessária para o fazer. -------------------------        

O senhor presidente disse não ter entendido a questão das obras. ------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que em algumas obras as infraestruturas 

enterradas foram esquecidas, pelo que as roturas acontecem por todo o concelho, 

nomeadamente na malha urbana de Albufeira. Lembrou depois que este foi um pelouro 

do senhor presidente durante muito tempo, pelo que não pode alegar que só agora teve 

conhecimento destes factos. Terminou dizendo que os slogans só são vazios porque os 

vereadores não permanentes não estão na posse da documentação que tanto solicitam. --  

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

que ninguém fique para trás e que esta câmara municipal já falhou nesse propósito, 

nomeadamente no terceiro fundo empresarial, uma vez que foi deixada para trás uma 

pessoa que ganhou cem euros num ano e cem euros no outro, dado que esta pessoa não 

foi apoiada. Explicou ainda que quando estes edis se debatem para que ninguém fique 

para trás é precisamente para proteger pessoas como estas, dado que se tratam das 

pessoas mais vulneráveis. Considerou também que não se tratam por isso de slogans 

vazios e que os slogans dos vereadores não permanentes nunca serão vazios. Lembrou, 

seguidamente, que estes edis alertaram há cerca de quinze dias para a necessidade de 

se rever o protocolo da questão da testagem, uma vez que a maioria dos testes são 

gratuitos, mas depois são pagos a vinte euros ao ABC. Referiu, ainda, que se está a 

falar de uma média de quatrocentos testes por dia, ou seja, são dinheiros públicos que 

estão a ser gastos sem qualquer necessidade, o que é revelador de falta de respeito 

pelos dinheiros públicos. Perguntou, depois, se este protocolo já foi revisto, dado ser 

urgente a sua revisão, até porque o ABC vai cobrar todos os testes realizados desde 

que saiu a portaria que permite que sejam feitos quatro testes gratuitos por pessoa, 

testes esses que já se conseguem adquirir por cerca de quatro euros na farmácia, pelo 

que não faz sentido o município continuar a pagar esses testes a vinte euros cada, como 
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aliás teve oportunidade de referir há cerca de duas semanas. Considerou ainda que 

todo o dinheiro que se gastou depois disso já é desperdício de dinheiros públicos. 

Voltou, seguidamente, a questionar se este protocolo foi revisto e se, em caso negativo, 

qual a razão para não o fazer. Lembrou depois que ainda aguarda a informação sobre os 

trabalhos realizados pela firma Moura Marques, tendo em conta que os vereadores não 

permanentes apenas receberam as faturas, documentos em que não é especificado o 

que a empresa tem estado a fazer. Referiu, ainda, que também tem uma dúvida 

contabilística sobre este assunto, uma vez que este procedimento foi feito através de 

ajuste direto, pelo que perguntou se os cabimentos para os pagamentos são feitos 

através de um cabimento único. Afirmou, seguidamente, que a plataforma do Albufeira 

Safe refere que os testes são gratuitos para residentes e para visitantes, o que aliás 

foi referido pelas pessoas do ABC. Defendeu depois que esta forma de proceder fica 

fora do âmbito do protocolo e que assim é criada uma espécie de “happy hour” para 

testes em Albufeira. Explicou também que até um estrangeiro alojado em Loulé que 

venha a Albufeira pode ser considerado um visitante e fazer o seu teste 

gratuitamente, conforme é referido na plataforma Albufeira Safe. Disse, 

seguidamente, que esta falta de controlo nas moradas vai ser paga por todos, valor que 

pode ascender a várias centenas de milhares de euros, ou até mesmo a um milhão de 

euros. Perguntou ainda se já foi feito algum pagamento ao ABC neste âmbito. ------------          

O senhor presidente afirmou que lhe disseram que estaria tudo bem com a sua sede de 

campanha, uma vez que que ainda existem lotes e frações para venda naquela 

urbanização. Disse depois que iria mandar ver melhor esta situação em termos jurídicos 

para verificar se efetivamente esta informação se confirma. Explicou seguidamente 

que nenhum membro do executivo permanente deu qualquer ordem no sentido de incluir 

ou excluir as infraestruturas enterradas dos trabalhos a realizar em cada empreitada, 

uma vez que esta opção é exclusivamente dos técnicos da autarquia. Disse depois que 

os serviços estavam a reunir a informação pretendida sobre a empresa Moura Marques, 

não sabendo se já reuniram toda a informação. ----------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que apenas foram disponibilizadas aos 

vereadores não permanentes as faturas, não havendo qualquer informação sobre os 

trabalhos realizados ou a realizar. -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que os serviços estavam a tratar deste assunto. Explicou 

depois que também não deu qualquer instrução para que os testes dos visitantes 

fossem gratuitos.  -----------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta informação está no site. -----------------  
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O senhor presidente disse que pediu que fosse feita uma avaliação do trabalho 

desenvolvido naquele equipamento, a fim de verificar o que foi efetivamente feito, 

quantos testes foram realizados, os valores em causa, etc. Reiterou depois que nunca 

deu qualquer indicação para que os testes fossem gratuitos para visitantes, exceção 

feita aos clubes desportivos, clubes que por vezes têm atletas que não residem no 

concelho. Explicou ainda que o objetivo do Centro de Testagem foi o de servir os 

residentes para despistar possíveis casos de focos infeciosos. Referiu, também, que 

caberá aos técnicos da área da saúde aferir se houve alguma relação do centro com a 

evolução da pandemia no concelho. -----------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz reiterou que a informação sobre a gratuitidade dos 

testes para visitantes está no site público do município. ------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria verificar esta situação.  --------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz voltou a frisar que a questão mais premente é aquela 

que referiu há cerca de quinze dias e que está relacionada com a alteração legislativa 

que veio instituir os testes gratuitos, pelo que se devem parar de imediato os testes da 

maneira como eram inicialmente pagos. ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que nunca foi sua intenção maltratar o dinheiro público.  -----  

O senhor vereador Victor Ferraz reiterou que alertou há cerca de quinze dias para 

este problema e que o senhor presidente continua a dizer a mesma coisa que lhe disse 

então. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o objetivo do centro nunca foi a realização de testes 

gratuitos para os visitantes. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz explicou que o senhor presidente lhe disse há quinze 

dias que iria rever o protocolo, o que ainda não aconteceu. Reiterou depois que se trata 

do dispêndio de dinheiros púbicos sem qualquer necessidade. ------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que gostaria que na próxima reunião da 

câmara municipal fosse apresentado um relatório técnico sobre as infraestruturas 

enterradas, para perceber se a realidade coincide com aquilo que o senhor presidente 

disse. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que teve conhecimento que as contratações 

estão todas paradas, pelo que deve existir um problema qualquer, uma vez que não há 

cabimentos para nada. Referiu depois que está a começar a ficar preocupado, uma vez 

que tem que ser adquirido equipamento para os edifícios e parece estar tudo parado, 

sendo que já se está no mês de agosto. ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se tratam de situações normais de âmbito orçamental. ---   
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que são necessários equipamentos para o 

edifício da Escola Diamantina Negrão e que o procedimento já foi tratado há vários 

meses, mas continua parado, o que pode implicar começar o ano letivo sem estes 

equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que os apoios que foram concedidos obrigaram a fazer uma 

restruturação do Plano de Investimento/Despesa.  -----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que no presente ano foi feita a antecipação 

do saldo de gerência. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente concordou, mas explicou que se tratam de situações diferentes. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a escola não poderá abrir em setembro se 

não estiver equipada, até porque os contentores já foram retirados. ----------------------  

O senhor presidente perguntou que material é que está a fazer falta. --------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se trata do mobiliário para apetrechar o 

edifício novo, procedimento que está parado.  -----------------------------------------------  

O senhor presidente disse supor que não deve existir grande problema com este 

equipamento, dado que não se trata de uma despesa corrente. -----------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 15 DE JUNHO DE 2021 = 

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

de junho de dois mil e vinte e um, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter sido 

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

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que tem reparado que algumas atas não 

refletem propriamente a sequência do discurso feito nas reuniões da câmara 

municipal. Explicou depois que no período antes da ordem do dia os vereadores não 

permanentes falam e depois o senhor presidente responde, o que não acontece na 

ata em apreço, dado que o senhor presidente responde àquilo que estes edis vão 

dizendo, embora isto não corresponda à verdade, dado que a sequência não é 

essa. Considerou depois que a regra geral é o senhor presidente responder no final 

da intervenção dos vereadores não permanentes. Referiu também que na presente 

ata parece que houve um diálogo, o que não corresponde à verdade. Defendeu 

seguidamente que a ata tem que plasmar a sequência exata das várias 

intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------  

A – GENERALIDADES  
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O senhor presidente disse que interessa mais o conteúdo do que a forma e 

explicou que não deu qualquer indicação nesse sentido. Referiu depois que não 

custa nada alterar a forma de transcrever o que é dito. -------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta gestão até dá mais trabalho a 

quem está a realizar a ata. -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta questão não constitui qualquer problema. --------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

Operações Orçamentais – quarenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, 

trezentos e noventa e dois euros e oitenta e nove cêntimos. -------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, cento e cinquenta quatro mil, duzentos e 

nove euros e seis 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 198/2021, de doze de julho, que 

prevê o alargamento do objeto da comissão eventual para o acompanhamento da 

aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de 

recuperação económica e social; --------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 202/2021, de catorze de julho, 

que recomenda ao Governo o reforço da proteção social e amplificação dos mecanismos 

de apoio às vítimas de violência doméstica no âmbito da pandemia de COVID-19 e dos 

sucessivos confinamentos; --------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 59/2021, de catorze de julho, que estabelece o regime 

aplicável à disponibilização e divulgação de linhas telefónicas para contacto do 

consumidor; ------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-A/2021, de vinte e dois de 

julho, que altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação 

de calamidade; --------------------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 47/2021, de vinte e três de julho, que determina a revisão do regime 

de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário; ------   

 Da Lei n.º 48/2021, de vinte e três de julho, que Impede a duplicação das coimas 

relativas à limpeza das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais, 

alterando a Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2021; --   
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 Da Declaração n.º 77/2021, de vinte e três de julho, que aprova por declaração, 

a alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal; --------------------------------------  

 Da Portaria n.º 161-A/2021, de vinte e seis de julho, que procede à terceira 

alteração à Portaria n.º 390/2019, de 29 de outubro (Procede à quarta alteração à 

Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho - estabelece o regime jurídico a que obedecem 

as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as 

obrigações de informação a prestar aos utentes); ------------------------------------------   

 Do Aviso n.º 14068/2021, de vinte e seis de julho, que publica o início do 

procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Zoomarine e contrato para 

planeamento; ----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 213/2021, de vinte e sete de 

julho, que recomenda ao Governo a implementação de medidas para prevenir e 

combater o crime de violência doméstica; ---------------------------------------------------   

 Da Declaração n.º 81/2021, de vinte e oito de julho, que aprova a alteração por 

adaptação do Plano de Pormenor da Balaia; --------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 218/2021, de vinte e nove de 

julho, apreciação do relatório sobre «Portugal na União Europeia 2020»; -----------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 220/2021, de vinte e nove de 

julho, que recomenda ao Governo que acompanhe a resposta económica e social ao 

ecossistema do vestuário, têxtil, calçado e moda, no âmbito do Plano de Recuperação e 

Resiliência de Portugal e do plano de reindustrialização europeia; --------------------------   

 Da Portaria n.º 163/2021, de vinte e nove de julho, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 281/2019, de 30 de agosto, que estabelece restrições à 

circulação rodoviária de automóveis pesados que transportem mercadorias perigosas 

em cisterna; -----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 164-A/2021, de vinte e nove de julho, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 138-B/2021, de 30 de junho, que estabelece um regime 

excecional e temporário de comparticipação de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de 

uso profissional; -------------------------------------------------------------------------------  

 Da Lei n.º 51/2021, de trinta de julho, que determina a realização de um 

inquérito nacional sobre o desperdício alimentar em Portugal; ------------------------------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 221/2021, de trinta de julho, que 

recomenda ao Governo a defesa da redução do IVA nos atos médico-veterinários, no 

âmbito da revisão da diretiva das taxas do IVA; --------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 67/2021, de trinta de julho, que estabelece o regime e 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

3 de agosto de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

define o modelo de governação para a promoção da inovação de base tecnológica 

através da criação de zonas livres tecnológicas; --------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 166/2021, de vinte e nove de julho, apoio extraordinário à 

retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial; --------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de trinta de julho, que 

Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

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

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

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

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

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

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

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

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

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor presidente disse que neste ponto constam quatro informações: a primeira 

sobre os encargos plurianuais, a segunda sobre a desistência da candidatura “Via 

Algarviana”, a terceira sobre as licenças especiais de ruído emitidas e a quarta sobre o 

estudo feito pela Pitagórica. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se este estudo tinha sido feito para 

aferir o grau de satisfação dos munícipes face à prestação dos serviços do município no 

âmbito da pandemia de COVID-19. -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o objetivo era esse, ou seja, procurar saber o grau de 

satisfação relativamente ao que estava a ser feito pelo Município de Albufeira. 

Explicou ainda que estranhou que o estudo apresentasse algumas comparações com o 

mandato anterior, mas depois foi-lhe explicado que este era um procedimento habitual 

noutros concelhos. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que participou no estudo. ---------------------  

O senhor presidente disse que não tem nada a ver com o estudo.  -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou que estudo é que foi então feito e 

quais as questões que foram colocadas no âmbito do mesmo. -------------------------------  
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O senhor presidente disse que só sabe que foram pagos onze mil e cem euros.  -----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que os vereadores não permanentes 

pediram que fossem disponibilizadas as questões utilizadas no inquérito. ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se tinham sido feitos dois pagamentos à 

Pitagórica. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que foram feitos dois pagamentos de cerca 

de onze mil euros cada. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que foram feitos quatro pagamentos no valor de três mil, 

quatrocentos e três euros e vinte e cinco cêntimos, num valor total de treze mil, 

seiscentos e cinquenta e três euros.  --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se estes foram todos os pagamentos 

feitos à Pitagórica. ----------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou porque é que os pagamentos foram feitos 

em quatro parcelas. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que esta forma de pagamento foi proposta pela 

empresa Pitagórica. Informou depois que as ambulâncias já estão caracterizadas, pelo 

que marcou com o senhor presidente da associação a entrega das mesmas para a 

próxima quinta-feira, pelas doze horas, no quartel. -----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o senhor presidente tinha verificado a 

legalidade da publicitação das aquisições e das obras, uma vez que as eleições já estão 

marcadas. Referiu depois que a lei não foi cumprida pelo menos em duas situações. 

Lembrou seguidamente que por esta razão não poderá ser feita qualquer divulgação da 

entrega das ambulâncias. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que será um ato simples, uma vez que esta entrega tem que 

ficar em registo e arquivo.  -------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES – PROCEDIMENTOS REMETIDOS PARA A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foram apresentados documentos relacionados com 

procedimentos em curso que necessitavam de autorização prévia da Digníssima 

Assembleia Municipal, no âmbito do previsto na alínea c) do número um do artigo sexto 

da Lei número oito, barra, dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, documentos que 

se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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= INFORMAÇÕES – ALVARÁS DE LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 

 – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foram apresentados documentos relacionados com os 

alvarás de licenças especiais de ruído, solicitados pelos senhores vereadores não 

permanentes, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais fica 

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

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

= INFORMAÇÕES – AQUISIÇÃO DE ESTUDO AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

SATISFAÇÃO DOS MUNÍCIPES RELATIVAMENTE À RESPOSTA DO MUNICÍPIO 

À PANDEMIA COVID-19 – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foram apresentados documentos relacionados com 

aquisição de estudo avaliação do grau de satisfação dos munícipes relativamente à 

resposta do município à pandemia COVID-19, solicitados pelos senhores vereadores não 

permanentes, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais fica 

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

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

= INFORMAÇÕES – CANDIDATURA “VIA ALGARVIANA – PELOS CAMINHOS DO 

PATRIMÓNIO” – DA ASSOCIAÇÃO ALMARGEM – AVISO  

N.º 004/INLOCO/10216/2020 DO PDR 2020 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação, com 

origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, do seguinte teor: -   

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

16/03/2020, determinando a “manifestação de interesse e apoio financeiro da 

candidatura “Via Algarviana – Pelos Caminhos do Património” da Associação Almargem, 

no âmbito do Aviso n.º 004/INLOCO/10216/2020 do PDR 2020”, na sua reunião de 

31/03/2020. ----------------------------------------------------------------------------------  

O assunto foi ainda apreciado e aprovado na reunião da digníssima Assembleia 

Municipal do dia 14/05/2020. ----------------------------------------------------------------  

A Associação Almargem pretendia assim apresentar uma candidatura ao referido aviso 

com a “GR13 – Via Algarviana” como elemento central, por ser um recurso conhecido e 

reconhecido. -----------------------------------------------------------------------------------  

A candidatura previa integrar um conjunto de atividades, nomeadamente: conceção e 

publicação de 5 Contos Infantis, Hora do Conto na Via Algarviana, ações de 

capacitação, ações de recuperação de património local, caminhadas, workshops, ciclo de 

eventos, percursos complementares à Via Algarviana e materiais promocionais, entre 
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outras. -----------------------------------------------------------------------------------------  

No dia 18/05/2020 foi formalizada a candidatura pela Associação Almargem. ------------  

Ao contrário do inicialmente previsto, e por razões de ordem técnica da plataforma de 

submissão das candidaturas, não foi possível candidatar todas as ações planeadas pela 

entidade, e aprovadas anteriormente em reunião de Câmara e Assembleia Municipal.-----  

A candidatura teve assim de restringir-se à criação de novos percursos e divulgação 

dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------    

A digníssima Câmara Municipal deliberou, na sua reunião de 02/06/2020, determinar a 

manutenção do interesse e do apoio financeiro à candidatura "Via Algarviana - Pelos 

Caminhos do Património”. ---------------------------------------------------------------------  

Apesar da aprovação da candidatura nestes novos moldes, foi a Associação Almargem 

alertada para o facto da candidatura não poder receber financiamento público, ou seja, 

os Municípios não poderiam comparticipar a parte não financiada da candidatura. 

Considerando que a Associação Almargem não conseguia assegurar os 20% de 

financiamento de outra forma, não foi possível reunir todas as condições para executar 

a candidatura.” --------------------------------------------------------------------------------  

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

= TRANSPORTES – CLUBE DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em dezasseis de julho 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 Clube de Patinagem de 

Albufeira, para deslocação a Tavira, no dia dezassete de julho também último, para 

participação em atividades desportivas, no âmbito do calendário desportivo, bem como 

a realização do trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, não 

devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o número três 

do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de 

vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do 

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

aquele despacho para ratificação pela câmara. ----------------------------------------------  

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

= TRANSPORTES – CLUBE DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e nove de julho 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 Clube de Patinagem de 

Albufeira, para deslocação à Nazaré, com saída no dia trinta de julho e regresso no dia 

trinta e um de julho também último, para participação em atividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar 

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

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

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

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

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

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

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

= APOIOS – MARINA YACHT CLUBE DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de julho último, 

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

“Através do documento anexo, vem a Marina Yacht Clube de Albufeira solicitar apoio 

para a realização do uma regata de Vela de Cruzeiro denominada "Aos Bordos p`lo 

Algarve" a realizar nos próximo dias 30 de julho e 1 de agosto, na marina de Albufeira. -  

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

 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 actividades de 

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

para o município. ---------------------------------------------------------------------------  

 O evento compreende tripulações de diversas regiões do país, contribuindo para o 

enriquecimento do desporto Náutico do concelho. ---------------------------------------   

 Haverá lugar a produção de conteúdos que posteriormente serão inseridos na 

programação de diversos canais televisivos, contribuindo para a divulgação da marca 

Albufeira a nível nacional; -----------------------------------------------------------------     

 Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal de forma a 

deliberar em tempo útil; -------------------------------------------------------------------  
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 Estão, assim, reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 

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

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

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

A Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------   

 Atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 2000€, para suportar 

os custos relacionados com a contratação de uma empresa para toda a produção de 

conteúdos, que posteriormente serão inseridos na programação de diversos canais 

televisivos e adquirir T-Shirts alusivas à prova, para presentear as tripulações 

participantes. ------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

= APOIOS – ACRO-ALBUHERA – CLUBE DE GINÁSTICA DE ALBUFEIRA 

 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pela senhora vice-presidente, na falta do presidente da câmara, em 

vinte e dois de julho último, do seguinte teor: -----------------------------------------------   

“O desporto abrange diversas modalidades, que podem ir de modalidades individuais 

praticadas a solo, e com distanciamento de outros participantes, assim como 

modalidades praticadas em grupo ou individualmente com um ou diversos adversários, 

em proximidade e contacto mais direto e prolongado. Desta forma e, considerando a 

atual situação pandémica e contexto de transmissão da SARS-CoV-2, é recomendado a 

realização de testes laboratoriais para SARS-CoV-2 de despiste aos praticantes das 

modalidades desportivas, de forma a identificar precocemente casos assintomáticos 

positivos e, através do isolamento desses casos, diminuir o risco de contágio durante a 

prática desportiva. ----------------------------------------------------------------------------   

Neste sentido, a associação desportiva ACRO AL-BUHERA - Clube de Ginástica de 

Albufeira, vem solicitar apoio ao Município de Albufeira quanto à necessidade de 

realização de testes biomoleculares - testagem RT-PCR, a um conjunto de praticantes, 

atletas daquela modalidade e praticantes no referido clube, os quais tem previsto a 

participação em provas desportivas, conforme pedido enviado através de mensagem 

eletrónica - registo de entrada E-CMA/2021/38347 (em anexo). --------------------------  

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

1. A atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 
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11 de março de 2020, e o imperativo do cumprimento de todas as medidas de 

prevenção e proteção que permita impedir a disseminação da doença COVID-19; -----  

2. A situação excecional que se vive no concelho e na Região Algarvia, respeitante à 

proliferação de casos registados de contágio de COVID-19, e como tal, a 

necessidade de implementar medidas de prevenção e controlo que são indispensáveis 

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

3. A atual situação epidemiológica do nosso Concelho, que implicou o cancelamento das 

provas desportivas dos campeonatos Distritais, enquanto provas de calendário 

nacional; ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Estas provas foram em conjunto com a Associação de Ginástica do Algarve 

deslocadas para outro local, sendo que a associação desportiva ACRO AL-BUHERA - 

Clube de Ginástica de Albufeira, pretende participar através da sua prática 

desportiva, e representar este concelho através da modalidade da ginástica 

acrobática desenvolvida pelos atletas sedeados em Albufeira; -------------------------  

5. A necessidade de implementação das medidas de prevenção da doença e minimização 

do risco de transmissão da SARS CoV-2, nomeadamente através da realização de 

testes laboratoriais para a SARS CoV-2, conforme orientação nº 036/2020 da DGS, 

atualizada a 17/04/2021, para despiste e proteção da saúde das pessoas, e da 

comunidade; --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do nº 1 do artº 

33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------  

7. Que o solicitado se enquadra no nº 3 do artº 35º da Lei 75/2013 de 12 de setembro; 

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

 A utilização da bolsa de Testes moleculares de amplificação de ácidos nucleicos 

(RT-PCR), para despiste de SARS-CoV-2, para deste modo realizar a cedência da 

realização de 8 testes RT-PCR, os quais se destinam aos atletas e à equipa técnica 

da associação desportiva ACRO AL-BUHERA - Clube de Ginástica de Albufeira, 

visando a participação na prova desportiva referenciada. -------------------------------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vice-presidente. -   

= APOIOS – A.S.C.A.F.G. – ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DOS AMIGOS DA 
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FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“A Associação Sócio Cultural dos Amigos da Freguesia da Guia, através do documento 

anexo, solícita apoio desta Autarquia, através da atribuição de uma comparticipação 

financeira, para fazer face às despesas de manutenção e arranjos na sede social da 

Associação. ------------------------------------------------------------------------------------   

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

1. A A.S.C.A.F.G. é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivos a 

aproximação e desenvolvimento das relações entre as comunidades internacionais 

residentes e a comunidade portuguesa, a promoção de iniciativas culturais e 

recreativas, a defesa e manutenção do património histórico da Freguesia da Guia, a 

ocupação, sensibilização e educação dos jovens para os valores patrimoniais, locais e 

regionais, a defesa do meio ambiente, o apoio documental e o aconselhamento para a 

resolução de situações de caráter burocrático ou institucional; ------------------------  

2. A associação tem desenvolvido um trabalho de promoção de iniciativas sociais de 

caráter educacional e ocupacional junto da comunidade; ---------------------------------  

3. A associação tem a sua sede na freguesia da Guia, concelho de Albufeira; -------------  

4. Recentemente a associação foi vítima de um assalto no seu edifício sede (o terceiro 

nestes últimos 8 anos) onde foram causados vários danos e furtos, conforme 

informado no ofício enviado pela associação; ---------------------------------------------  

5. Este ano devido à Pandemia, que obrigou ao encerramento das atividades regulares 

neste período, a associação não possui os meios financeiros para recuperar os danos 

causados; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. Embora seja grande a vontade em reatar a atividade e de lançar novas iniciativas 

mais adequadas à época instável que se vive, a associação queria poder ter os 

equipamentos necessários naquele espaço e não estar sempre a temer um novo 

assalto destrutivo como este último; -----------------------------------------------------  

7. 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. -----------------------------------------------  

8. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou 
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à realização de eventos de interesse para o Município, de acordo com o previsto na 

alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro; --------------------  

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

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a A.S.C.A.F.G. – Associação Sócio 

Cultural dos Amigos da Freguesia da Guia nos seguintes termos: ---------------------------   

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 4.000 € (quatro 

mil euros), para fazer face às despesas de manutenção e arranjos na sede social da 

associação. ---------------------------------------------------------------------------------    

2. Pela 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 redação.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA DA BARRADA E ALMARGE DE 

PADERNE, CRL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“A Cooperativa Agrícola de Rega da Barrada e Almarge de Paderne, CRL, vem através 

do pedido anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio 

financeiro para o ano de 2021. ---------------------------------------------------------------   

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

1. A Cooperativa tem a sua sede na Barrada do Almarge, Concelho de Albufeira e a sua 

área social circunscreve-se aos prédios rústicos dos seus cooperadores situados na 

freguesia de Paderne, concelho de Albufeira; --------------------------------------------  

2. Para o exercício económico de 2021, a Cooperativa Agrícola de Rega da Barrada e 

Almarge de Paderne, CRL, perspetiva a continuidade do funcionamento e a 

manutenção de um conjunto de investimentos necessários à atividade regular da 

Cooperativa; --------------------------------------------------------------------------------   

3. Tendo por base a estrutura de anteriores, o seu plano de atividades e orçamento 

pretende demonstrar a continuidade no investimento, nos planos de gestão e de 

manutenção em curso e inserir novos projetos refletindo as necessidades avaliadas 

pela direção; -------------------------------------------------------------------------------   

4. No âmbito da sua missão, a Cooperativa Agrícola de Rega da Barrada e Almarge de 
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Paderne, CRL, deseja manter uma dinâmica de organização interna de estreita 

colaboração com os agentes internos e externos responsáveis. Assim, passam por 

objetivos da direção o fortalecimento da relação da cooperativa com os 

cooperadores, o fomento de relações de proximidade com as instituições estatais e 

particulares, empresas e comunidade envolvente; ----------------------------------------   

5. Numa perspetiva de continuidade, o plano de atividades de 2021, a par das 

necessidades de manutenção e execução corrente, e atendendo à importância dos 

mesmos, mantem-se neste plano alguns dos investimentos já elencados 

anteriormente, para os quais não foi possível obter ainda financiamento para a sua 

efetivação; ---------------------------------------------------------------------------------   

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para deliberar sobre as formas 

de apoio a entidade e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o Município. ----------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Cooperativa Agrícola de Rega da 

Barrada e Almarge de Paderne através do seguinte: ----------------------------------------   

 Atribuição de uma comparticipação financeira no valor de €10.000,00 (dez mil 

euros), para fazer face despesas constantes no seu plano de atividades, anexo à 

presente proposta, devendo a entidade apresentar ao Município de Albufeira toda a 

documentação que demostre a concretização do mesmo, através de documentos 

comprovativos da despesa emitidos sob forma legal.”------------------------------------  

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GUIA – PROPOSTA = 

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

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

“Pela FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GUIA, foi solicitado apoio para as obras 

de manutenção das igrejas na freguesia da Guia. --------------------------------------------  

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

 Os edifícios das igrejas da Freguesia da Guia são muito antigos e necessitam de 

obras de manutenção muito dispendiosas; ------------------------------------------------  

 As obras de manutenção envolvem um montante avultado, o qual a paróquia não 

consegue suportar financeiramente; ------------------------------------------------------  

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

actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 
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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 t) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial da 

Guia, através da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 20.000,00€ 

(vinte mil euros), para a realização das obras de manutenção das igrejas da freguesia 

da Guia, 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.” ----------------  

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

= APOIOS – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO (CASA) – DELEGAÇÃO DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“O Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) – Delegação de Albufeira, no âmbito da 

resposta do Centro de Acolhimento Temporária de Emergência para Pessoas em 

situação de Sem Abrigo, vem solicitar apoio na cedência de material de higiene e 

proteção, segundo as medidas preconizadas, no âmbito da prevenção do contágio pelo 

COVID-19, pedido que formaliza conforme documento - mensagem eletrónica (E-

CMA/2021/39411), que se junta à presente. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

3. O reforço da limpeza e desinfeção dos locais e a utilização de equipamentos de 

proteção constituem as medidas de prevenção do contágio por COVID-19, de acordo 

com as orientações da Direção Geral de Saúde; -----------------------------------------  

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

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

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

saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do nº 1 do artº 



3 de agosto de 2021  

33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ----------------------------------------------  

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

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

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

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

COVID-19, designadamente: ------------------------------------------------------------------  

 10 caixas de luvas (tamanho L); -----------------------------------------------------------  

 100 aventais descartáveis; ----------------------------------------------------------------  

 150 toucas descartáveis; ------------------------------------------------------------------  

 1 Garrafão de 25 litros de solução desinfetante de superfícies.” -----------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

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

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, face às atividades 

de proteção e socorro desenvolvidas pelo seu Corpo de Bombeiros, em prol da 

comunidade do concelho, e atendendo ao contexto da Pandemia COVID-19, vem 

solicitar ao Município de Albufeira, através do documento anexo à presente proposta 

(E-CMA/2021/38052), um apoio respeitante à cedência de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s), com vista a suprir as necessidades mensais para o corrente mês de 

agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2. A necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual, enquanto 

medida de prevenção fundamental para a mitigação da transmissão comunitária de 

SARS-CoV-2, conforme orientação nº 19/2020, de 03/04/2020 da Direção-Geral 

da Saúde; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do nº 1 do artº 

33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------  

4. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de 
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setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

Proponho à Digníssima Câmara Municipal: ----------------------------------------------------  

 A cedência de equipamentos de proteção individual, para utilização por operacionais 

de forma reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS Cov-2: --------------  

 1 Garrafão de 20 litros de solução desinfetante de mãos; ------------------------------  

 40 fatos de proteção.” --------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ARFIA – ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“Através do documento anexo, vem a ARFIA - Associação do Rancho Folclórico Infantil 

de Albufeira, solicitar à Câmara Municipal apoio financeiro para fazer face às despesas 

inerentes ao normal funcionamento da associação durante o corrente ano. ----------------   

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

1. A ARFIA é uma associação sem fins lucrativos, com sede no concelho de Albufeira e 

tem como fins a divulgação das danças e cantares da região, bem como a promoção 

cultural, recreativa e desportiva dos seus associados; ----------------------------------   

2. O flagelo do Covid 19, teve, e continua a ter, um enorme impacto económico e social 

nos vários sectores da sociedade, obrigando à paragem de inúmeras empresas e 

associações, sendo que a ARFIA não foi exceção; ---------------------------------------   

3. Tendo o governo decretado a suspensão da realização de eventos, associado à 

imprevisibilidade de retoma das actividades culturais, a ARFIA vê-se 

impossibilitada de realizar as habituais atuações, bem como de participar nas Festas 

do Pescador e que constituíam a maior fonte de receita da ARFIA; --------------------  

4. Sem estas fontes de receita a ARFIA ficou sem meios financeiros para colmatar as 

várias despesas inerentes ao normal funcionamento da associação;---------------------   

5. O apoio tem enquadramento legal na alínea u), do n.º 1, do artigo 33, da lei 75/2013 

de 12 de Setembro, que confere competência à Câmara Municipal para apoiar 

atividades de natureza social, recreativa, ou outras de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde. ----------------------------  

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

 A Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a ARFIA – Associação do 

Rancho Folclórico Infantil de Albufeira, através da atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 2.000 €; devendo a entidade benificiária 
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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 redação.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – APRESENTAÇÃO DO LIVRO “RECRIA-TE COM AMOR”  

- CÁTIA RODRIGUES – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do livro “Recria-te com 

Amor”, da autoria de Cátia Rodrigues, especificamente: ------------------------------------  

∙ Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 19 de novembro 

de 2021, a partir das 19H00; -----------------------------------------------------------------  

∙ Divulgação dos eventos via informação por e-mail, notas de imprensa e site da 

Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a apresentação de obras literárias; ------------------------------------  

b) Que a apresentação se enquadra na missão da Biblioteca Municipal; --------------------  

c) Que a apresentação contribuirá para o aumento da oferta cultural do concelho; ------   

d) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis no dia solicitado; ---------  

e) Que não há qualquer custo para a Autarquia, para a realização desta atividade; -------   

f) Que a alínea u) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; ----   

g) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Apresentação do livro “Recria-te 

com Amor”, da autoria de Cátia Rodrigues, nos seguintes termos: -------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 
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meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 19 de novembro 

de 2021, a partir das 19H00; -------------------------------------------------------------  

 Divulgação do evento através de informação por e-mail, notas de Imprensa e site da 

Autarquia.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - GUIA FUTEBOL CLUBE  

– PROPOSTA = 

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

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

“O MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA é dono e legítimo proprietário do prédio urbano sito 

em Cortelhas, freguesia da Guia, concelho de Albufeira, composto por armazém, 

garagem, bancadas, edifício de apoio ao Complexo Desportivo Arsénio Catuna e campo 

de futebol relvado, com área total de 10 474 m2, inscrito na respetiva matriz sob o 

artigo 5268, da freguesia da Guia e descrito na C.R.P de Albufeira sob o nº 04161 da 

freguesia da Guia com a inscrição de aquisição a favor da Primeira Outorgante através 

da apresentação nº 16/920812. --------------------------------------------------------------  

É, também, dono e legitimo proprietário de um prédio rústico sito em Cortelhas, 

freguesia da Guia, concelho de Albufeira, com área de 24 210 m2, inscrito na respetiva 

matriz sob o artigo 116 da secção “F” e descrito na CRP de Albufeira sob o nº 03594, 

onde se encontra construído um campo de futebol de relvado sintético com edifício de 

apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

As construções supra descritas compõem o que é conhecido pelo “Complexo Desportivo 

Arsénio Catuna”.-------------------------------------------------------------------------------  

O referido complexo desportivo tem sido usado pelo GUIA FUTEBOL CLUBE 

associação desportiva, sem fins lucrativos, que incrementa, promove, desenvolve e 

proporciona o acesso à prática desportiva em geral e à ocupação de tempos livres aos 

jovens e restante população do concelho, dando formação e possibilitando aos atletas a 

frequência de modalidades como o futebol, feminino e masculino, nos seus mais 

variados escalões e outras atividades culturais e recreativas. -----------------------------  

Tal uso nunca foi objeto de protocolo, mas sim, como resultado de autorizações 

pontuais das instalações ao Clube. ------------------------------------------------------------  

Pelo que é necessário regulamentar o uso das instalações, responsabilizando o clube 

pela manutenção e conservação das mesmas, bem como a sua rentabilização. -------------  

O Guia Futebol Clube não é proprietário ou possuidor de instalações onde possa 

exercer a sua atividade, ou prosseguir o seu objeto social e pretende ser apoiado pelo 
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Município de Albufeira, através do uso e fruição das instalações para a prática das suas 

atividades desportivas, culturais e recreativas, nomeadamente, para treinos e jogos. ----  

É competências do Município de Albufeira, apoiar ou comparticipar, pelos meios 

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

recreativa (alíneas o) e p) do art 33º da Lei nº 75/2013 de 12/09).------------------------   

Bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva e 

recreativas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças (alíneas 

u) do art 33º da Lei nº 75/2013 de 12/09). --------------------------------------------------    

Pelo que, se propõe à Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere:-----------------  

Aprovar os termos do protocolo entre o Município de Albufeira e o Guia Futebol Club 

referente à utilização do Complexo Desportivo Arsénio Catuna nos termos e de acordo 

com as cláusulas do protocolo que se anexa. -------------------------------------------------  

JUNTA: Minuta de Protocolo” ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se também existia um protocolo 

equivalente para o Estádio da Nora. -------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que é necessário um protocolo destes para todos os 

estádios, o que está a ser tratado pelos serviços.  --------------------------------------  

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

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

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da APAL – Agência de 

Promoção 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. ----------------------------------------------------  

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APAL – AGÊNCIA DE 

PROMOÇÃO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a APAL – Agência de Promoção 

de Albufeira, solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma comparticipação 

financeira, que viabilize o desenvolvimento das atividades da Associação para o ano de 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1. A APAL é uma pessoa coletiva de direito privado, com caráter de associação, sem 

fins lucrativos, cuja natureza consiste na promoção e divulgação turística do 

município de Albufeira, com base no estabelecimento de parcerias públicas e 

privadas para a prossecução dos seus objetivos; -----------------------------------------  

2. Entre os objetivos da APAL demarca-se a promoção e divulgação turística do 

concelho de Albufeira, dos seus produtos regionais, em todas as suas vertentes, 

designadamente, através do estudo, preparação e desenvolvimento de ações 

específicas nos mercados internos e externos, com vista ao desenvolvimento 

sustentado do concelho; a concertação entre entidades públicas e privadas 

regionais, com vista à definição de políticas, objetivos e estratégias de promoção 

turística do concelho no mercado interno e externo; apoio à elaboração de estudos, 

projetos e ações destinadas a contribuir para a introdução de fatores de correção e 

modernização social, cultural, desportiva e económica, constituindo-se como agente 

dinamizador de novas e atuais atividades; promoção do município como destino 

turístico, local de realização de congressos, feiras e outras organizações afins, 

eventos e estágios desportivos com interesse regional, nacional e internacional; ------  

3. Ao longo dos anos, a APAL tem vindo a presentar um trabalho crescente no 

desenvolvimento de atividades de apoio à divulgação turística do Concelho de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

4. A diversificação de produto no combate à sazonalidade continuará a ser a 

estratégia a seguir. Para isso a APAL continuará a trabalhar o desígnio de uma 

Albufeira todo o ano, complementando o produto sol e mar a outros produtos de 

nicho, nomeadamente o cicloturismo (profissional ou de lazer), o pedestrianismo, o 

mergulho, a observação de aves, entre outros, de forma a oferecer 

consequentemente um maior número de motivação de visita ao concelho e tornando o 

destino mais competitivo; -----------------------------------------------------------------  

5. Atualmente o Turismo vive o seu momento mais desafiador, talvez o maior em 

termos de impacto económicos globais devido à pandemia causada pelo Vírus SARS-

COV2 (COVID-19), que provocou uma crise no setor com a paragem catastrófica dos 

voos e fecho de fronteiras entre vários países;------------------------------------------  

6. Tendo em conta os recursos disponíveis, neste contexto de pandemia atual, a APAL 

precisa, mais do que nunca, de continuar a contar com o apoio do Município, de forma 

a assegurar a sua sobrevivência e conseguir concretizar o proposto no seu plano de 

atividades; ---------------------------------------------------------------------------------   
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7. A Câmara Municipal de Albufeira figura como sócia fundadora da APAL; --------------  

8. Consta do art.º 36.º, alínea c) dos estatutos da referenciada associação que 

constituem receitas da mesma, designadamente, contribuição do Município de 

Albufeira, a definir anualmente pela respetiva Câmara Municipal e a atribuir em 

conjunto com os demais associados de direito público, em condições a acordar com 

estes, mediante a celebração de protocolos anuais; -------------------------------------  

9. A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 

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; ----------------------------------------------  

10. O Município de Albufeira reconhece assumir primordial importância para a respetiva 

área de jurisdição, os objetivos e fins sociais prosseguidos pela APAL, pelo que 

merece, indubitavelmente, o apoio desta Autarquia Local. -------------------------------  

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

A digníssima Câmara delibere aprovar a outorga da minuta de protocolo, a celebrar 

entre o Município de Albufeira e a APAL – Agência de Promoção de Albufeira, anexa à 

presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------  

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 

redação.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou o que é que está previsto para 

fazer face às dificuldades encontradas e existentes atualmente, sendo que o valor 

que vai ser entregue à APAL vai ao encontro do valor que foi entregue no ano 

passado, ou seja, parece não existir uma grande diferenciação relativamente aos 

outros anos em termos de atividades de promoção de Albufeira, ou na busca de 

outros mercados. Defendeu, depois, que na atual conjuntura deveria existir uma 

estratégia e uma vontade diferente. -------------------------------------------------------   

A senhora vice-presidente disse que o que está planeado consta no Plano de 

Atividades, mas que não tem conhecimentos técnicos para avaliar se as atividades 
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previstas são suficientes. Referiu depois que as propostas dos senhores 

vereadores não permanentes neste âmbito seriam sempre bem-vindas. ---------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente reiterou que não se vislumbra na proposta 

uma diferenciação face ao que tem acontecido. Referiu depois que existe uma 

contínua aposta no mercado britânico, o que é de saudar, dado que se trata do 

principal mercado para Albufeira. Afirmou, seguidamente, que se fala de outros 

mercados e de outros produtos, mas depois não existe uma concretização prática 

e objetiva deste desiderato. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que no entender dos vereadores não 

permanentes o trabalho da APAL deve complementar a visão da câmara municipal, 

pelo que esta associação pode concretizar a vontade de diversificar deste órgão, 

podendo assim ser o instrumento de mudança da estrutura do turismo, 

complementando o turismo existente com outros mercados e com outros produtos, 

o que pode resultar na existência de mais turismo todo o ano. Considerou, ainda, 

que seria fundamental que o Plano de Atividades da APAL já contemplasse esta 

aposta, mesmo que isso implicasse o dispêndio de mais verbas, dado que se trata 

de um investimento que pode trazer retorno no futuro. ---------------------------------  

A senhora vice-presidente concordou e disse que iria transmitir à direção da APAL 

as sugestões dos vereadores não permanentes.  -----------------------------------------  

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 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – SOCIEDADE MUSICAL E 

RECREIO POPULAR DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“A Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, através da documentação anexa, 

solicitou à Câmara Municipal, a celebração do Protocolo de Colaboração para o ano de 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne é uma associação recreativa, 

cultural e desportiva, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo promover 

e desenvolver atividades de carácter recreativo, cultural e desportivo e a formação 

social e cívica dos seus sócios em particular e da população em geral; ------------------  

2. Se trata da mais antiga associação cultural do Algarve e uma das mais antigas do 
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País; que completará no presente ano 162 anos de existência tendo sido, ao longo dos 

tempos, um importante meio de divulgação do concelho de Albufeira, através da 

realização de diversas manifestações culturais, em Portugal e no estrangeiro; --------  

3. O contexto social e económico em que a coletividade foi constituída difere dos dias 

de hoje, no entanto os valores e os princípios que norteavam a sua constituição 

continuam presentes; ----------------------------------------------------------------------   

4. Fazem parte integrante da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne a Escola 

de música, a Banda Filarmónica e o Grupo Coral, sendo que a articulação entre os 

mesmos proporciona aos interessados uma melhor integração nas suas atividades; ----  

5. A associação pretende continuar a desempenhar o seu papel como Casa da Cultura e 

da Música de Paderne, organizando espetáculos culturais, participando em eventos e 

colaborando com as Juntas de Freguesia do Concelho e Câmara Municipal de 

Albufeira na realização dos mesmos; -----------------------------------------------------    

6. Um dos objetivos da associação continua a ser o de atrair as camadas mais jovens, 

que no futuro terão a responsabilidade de conduzir os destinos da coletividade; 

continuando para isso com a realização de atividades de livre acesso, nomeadamente 

a Escola de Música, dando possibilidade a crianças e jovens de aprenderem música 

em troca de um valor simbólico para as famílias; -----------------------------------------   

7. O atual plano de atividades da associação é um plano direcionado para os 

intervenientes da coletividade, com a pretensão de manter as atividades regulares 

mas também de investir em instrumentos e na formação mais específica para os 

músicos, tornando assim a sua participação mais motivadora; ---------------------------  

8. No presente ano a associação pretende dar continuidade ao projeto de formação 

avançada, desenvolvido na sua escola de música que teve início em 2020, com 

recurso à contratação de professores formados para os vários naipes; ----------------  

9. O flagelo do COVID 19 teve e contínua a ter, um enorme impacto económico e social 

nos diversos sectores da sociedade, obrigando à paragem de inúmeras empresas e 

associações, sendo que a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne não foi 

exceção; ------------------------------------------------------------------------------------  

10. Tendo o Governo decretado a proibição da realização de eventos, a Sociedade 

Musical e Recreio Popular de Paderne viu-se impossibilitada de realizar as suas 

habituais atuações; ------------------------------------------------------------------------  

11. Sem estas fontes de receita a Sociedade Musical e Recreio popular de Paderne teve 

uma diminuição de meios financeiros para colmatar várias despesas inerentes à 

associação; ---------------------------------------------------------------------------------  
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12. 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; ---------------------------------------------------------------------------  

13. O Município de Albufeira reconhece a importância dos serviços, no âmbito cultural e 

recreativo, desempenhados pela associação junto de todos os seus associados, 

familiares e de toda a população do concelho de Albufeira.  ----------------------------  

Proponho que ----------------------------------------------------------------------------------  

1. A digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo de 

Colaboração, a celebrar entre o Município de Albufeira e a Sociedade Musical e 

Recreio Popular de Paderne, anexa à presente proposta; --------------------------------  

2. Atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 30.500 (trinta mil e 

quinhentos euros); -------------------------------------------------------------------------  

3. Pela 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 redação.” -----------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - A ACTA – 

A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

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

1. A ACTA é uma estrutura de produção artística teatral, sedeada na região algarvia, 

cujo trabalho é reconhecido pelos organismos governamentais; -------------------------  

2. A ação da ACTA tem contribuído para a valorização cultural da região algarvia; -------  

3. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da 

sociedade e como motor do progresso; ---------------------------------------------------  

4. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

5. Este domínio de intervenção tem como objetivo contribuir para melhorar o acesso 
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público à fruição das atividades culturais, no caso específico, das artes do 

espetáculo, num processo de construção e aprofundamento da cidadania; --------------  

6. 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; --------------------------------------------------------------------  

7. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 7 000,00 

(sete mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Albufeira e a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve. ------------------------------  

2. Cabe à entidade beneficiária a obrigatoriedade de entregar o Relatório de 

Atividades e Contas relativo ao ano transato, com o parecer do Conselho Fiscal e 

aprovado em Assembleia Geral, dentro do prazo previsto na lei. ------------------------  

3. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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 

redação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

 – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação dos Amigos de 

Albufeira solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma comparticipação 

financeira, para o ano de 2021, que viabilize o desenvolvimento das atividades da 

associação. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas suas estruturas 
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locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

3. A Associação dos Amigos de Albufeira é uma associação sem fins lucrativos; ---------  

4. A Associação dos Amigos de Albufeira tem vindo a acreditar-se como uma 

instituição multidisciplinar onde a cultura e o lazer se associam para melhor servir a 

comunidade, sejam os associados, seja a população concelhia e mesmo regional; -------  

5. 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;--------------------------------------------------------------------  

6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 12 000,00 

(doze mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Albufeira e Associação dos Amigos de Albufeira. ---------------------------------------  

2. Cabe à entidade beneficiária a obrigatoriedade de entregar o Relatório de 

Atividades e Contas relativo ao ano transato, com o parecer do Conselho Fiscal e 

aprovado em Assembleia Geral, dentro do prazo previsto na lei. ------------------------  

3. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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 

redação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL  

– ASSOCIAÇÃO MUSICAL E DE EVENTOS CULTURAIS DE ALBUFEIRA  

- AMECA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
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“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação Musical e de 

Eventos Culturais de Albufeira solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma 

comparticipação financeira, para o ano de 2021, que viabilize o desenvolvimento das 

atividades da associação. ---------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

3. A requerente é uma associação sem fins lucrativos; -------------------------------------  

4. A associação tem vindo a acreditar-se como uma instituição multidisciplinar onde a 

cultura e o lazer se associam para melhor servir a comunidade, sejam os associados, 

seja a população concelhia e mesmo regional; --------------------------------------------  

5. 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; --------------------------------------------------------------------  

6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 3 500,00 

(três mil e quinhentos euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município de Albufeira e Associação Musical e de Eventos Culturais de Albufeira. ----  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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 

redação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – 

ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E ESTUDO DA ORALIDADE – PROPOSTA = 
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Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação de Pesquisa e 

Estudo da Oralidade solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma 

comparticipação financeira, para o ano de 2021, que viabilize o desenvolvimento das 

atividades da associação. ---------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

3. A requerente é uma associação sem fins lucrativos; -------------------------------------  

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;--------------------------------------------------------------------  

5. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 25 000 (vinte 

e cinco mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município 

de Albufeira e Associação de Pesquisa e Estudo da Oralidade. -------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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 

redação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a associação apresentou algum 

relatório das atividades desenvolvidas. Lembrou depois que a associação previa ir 

às escolas, o que não aconteceu por causa da pandemia. --------------------------------  

A senhora vice-presidente disse pensar que sim, referiu ainda que da 
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documentação enviada consta o relatório das atividades desenvolvidas pela 

associação no ano anterior. -----------------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – 

ASSOCIAÇÃO DE GUITARRA DO ALGARVE – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DE S. JOSÉ - FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

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

1. A Associação de Guitarra do Algarve – AGA desenvolve a sua ação e está sedeada na 

região algarvia com trabalho reconhecido ao nível da formação por diversos 

concelhos algarvios; ------------------------------------------------------------------------  

2. A ação da AGA tem contribuído para a valorização cultural da região algarvia; --------  

3. O projecto da AGA “Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve”, de índole sócio-

cultural, é dirigido às comunidades do interior do Algarve, com prioridade para a 

faixa etária infanto-juvenil; ---------------------------------------------------------------  

4. O projecto acima referido constituirá uma imensurável mais valia para a região, 

promovendo a apetência para a aprendizagem musical, para o desenvolvimento da 

capacidade criadora dos jovens e cultivando o gosto pela música; ----------------------  

5. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da 

sociedade e como motor do progresso; ---------------------------------------------------  

6. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

7. Este domínio de intervenção tem como objetivo contribuir para melhorar o acesso 

público à fruição das atividades culturais, no caso específico, das artes do 

espetáculo, num processo de construção e aprofundamento da cidadania; --------------  

8. Que as alíneas o) e u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

conferem 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; -------------------------------------  

9. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 5 662,63 
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(cinco mil seiscentos e sessenta e dois euros e sessenta e três cêntimos) à AGA – 

Associação de Guitarra do Algarve e a outorga da minuta de protocolo a celebrar 

entre o Município de Albufeira, a AGA – Associação de Guitarra do Algarve e a 

Fábrica Paroquial da Igreja de S. José – Ferreiras. -------------------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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 

redação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – 

BIBLIOTECA – MUSEU DO JORNAL AVEZINHA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de julho último, foi 

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

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

1. A Biblioteca – Museu do Jornal Avezinha, Associação Cultural está sedeada no 

concelho de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

2. É objetivo da associação o funcionamento do Museu do Jornal “A Avezinha”, na 

freguesia de Paderne, proporcionando o acesso gratuito ao acervo bibliográfico, 

equipamento informático e espólio museológico; -----------------------------------------  

3. O projecto acima referido constituirá uma imensurável mais valia para a região e 

promove a proteção do património histórico e cultural do jornal “A Avezinha”; --------  

4. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da 

sociedade e como motor do progresso; ---------------------------------------------------  

5. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

6. Que as alíneas o) e u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

conferem 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; ------------------------------------  
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7. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 9 600,00 

(nove mil e seiscentos euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município de Albufeira e Biblioteca – Museu do Jornal Avezinha, Associação 

Cultural. ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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 

redação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a Biblioteca e o Museu Avezinha 

precisam de um apoio para lá do apoio financeiro para terem a visibilidade e a 

dignidade que merecem. ---------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que para isso basta que haja um pedido nesse sentido 

por parte da associação. --------------------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DOS 

AMIGOS DOS GATOS DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezanove de julho último, foi 

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

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

1. No contexto atual, a população de felídeos, não está controlada e, os cuidados de 

bem-estar animal a proporcionar pelos detentores não são, por vezes, possíveis por 

carências económicas; ---------------------------------------------------------------------  

2. Os animais de companhia adotados, nomeadamente, os gatos, devem ser sujeitos, 

pelos seus detentores, a exames médico veterinários de rotina, vacinações e 

desparasitações, de forma a preservar e promover a saúde animal, bem-estar animal 

e saúde pública; ----------------------------------------------------------------------------     

3. O contexto económico de algumas famílias torna a medicina veterinária social uma 

necessidade, sobretudo aos dias de hoje, onde todas as consequências que se 
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verificarão nessas famílias, derivadas da atual conjuntura de pandemia do vírus 

COVID-19, terão tendência a agravar e, certamente, a situação dos animais tornar-

se-á mais precária e, muitas vezes, acabarão abandonados; -----------------------------  

4. Se torna essencial assegurar a diminuição da sobrepopulação e, que os seus 

detentores estejam esclarecidos para a esterilização dos gatos ferais; ---------------   

5. A AGA – Associação dos Amigos dos Gatos do Algarve, é uma associação sem fins 

lucrativos que, no âmbito do seu objeto social desenvolve, nomeadamente, as 

atividades de recolha, tratamento médico veterinário, desparasitação e 

esterilização de gatos ferais, abandonados que se encontram no concelho de 

Albufeira, bem assim dos gatos com detentor em dificuldades económicas do 

Concelho de Albufeira; --------------------------------------------------------------------   

6. A Associação, também alberga temporariamente gatos, promove e assegura a adoção 

de gatos que estejam recolhidos no abrigo municipal ou a seu cargo e, realiza ações 

de sensibilização para reconhecimento dos direitos dos animais na comunidade local, 

procedendo também à limpeza e higienização de locais de alimentação de gatos 

ferais (colónias) existentes no Município de Albufeira; ---------------------------------  

7. A Associação está sediada em Albufeira, concelho onde tem desenvolvido um 

reconhecido trabalho no âmbito da sua atividade, trabalhando de forma incansável 

para melhorar as condições de vida dos gatos de rua, alimentando e cuidando de 

mais de 400 gatos, em vários locais do Município, certificando-se do estado de 

saúde dos gatos das colónias; -------------------------------------------------------------  

8. No âmbito da preservação do meio ambiente e da saúde pública, importa mencionar, 

a “AGA” mantém um programa CED (capturar, esterilizar e devolver), que envolve a 

captura de gatos que não foram esterilizados para evitar novas ninhadas e, 

consequentemente, a sua sobrepopulação; ------------------------------------------------  

9. A Câmara Municipal de Albufeira, está sensível e pró-ativa, nas questões do bem-

estar animal, saúde animal e saúde pública e, não está alheia às dificuldades sentidas 

pela população e, às necessidades decorrentes no âmbito das atividades 

concretizadas pela Associação; -----------------------------------------------------------  

10. Compete ao Município prestar apoio no âmbito de tais atividades e, deliberar sobre 

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes e, bem assim, 

apoiar atividades de natureza social, educativa ou outra de interesse para o 

Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças (cfr. alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); -----------------  
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11. Reconhece, o Município de Albufeira que, os objetivos prosseguidos pela AGA – 

Associação dos Amigos dos Gatos do Algarve, assumem vital relevo no concelho de 

Albufeira, quer pela sua importância, quer pela diversidade dos mesmos, sendo uma 

Associação de referência, desenvolvendo respostas adequadas à promoção do bem-

estar animal, saúde animal, preservação do meio ambiente e da saúde pública. ---------   

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere estabelecer uma 

cooperação e parceria com a AGA – Associação dos Amigos dos Gatos do Algarve 

aprovando, em consequência, o Protocolo anexo à Proposta.” -------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou que tipo de ação desenvolve esta 

associação. ------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que esta associação promove a 

esterilização dos gatos, apoia as colónias e a alimentação dos animais. Explicou, 

ainda, que existem outras associações deste tipo no concelho que também se 

dedicam a apoiar os cães abandonados. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou em que iria ser utilizado o dinheiro 

previsto no protocolo. ------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu que o dinheiro iria ser utilizado 

em esterilizações, alimentação, etc. Explicou depois que a associação também dá 

uma ajuda às famílias mais carenciadas, para além de fazerem a manutenção 

diária das colónias todas do concelho, ajudando muito o município nesta área. -------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

concordam com o protocolo proposto e reconhecem valor ao trabalho desenvolvido 

por esta associação. Alterou depois para o facto de algumas colónias se 

encontrarem em zonas de passagem turística, o que não é agradável dada a 

sujidade que provocam, nomeadamente os recipientes dos alimentos que ficam um 

pouco abandonados na via pública. Defendeu, seguidamente, que devia haver um 

maior cuidado com estas situações. --------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que foi feito um levantamento de 

todas as colónias existentes no concelho, existindo algumas situações de zonas 

onde não existem propriamente colónias, mas onde as pessoas têm o hábito de 

alimentar os gatos selvagens. Referiu, depois, que os serviços têm feito abrigos 

para os gatos e que esses abrigos estão preparados para comportar recipientes de 
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comida no seu interior, precisamente para evitar as situações descritas. Afirmou 

seguidamente que se está a tentar alterar a localização de algumas colónias 

instaladas no passado e que existem algumas que já quase não têm gatos. -----------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que existe uma colónia na zona da 

escadaria da Praia do Peneco, o que prejudica o turismo na área. ---------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que esta colónia tem sido 

monitorizada pelos serviços e neste momento já quase não tem gatos. ----------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PATA ATIVA – 

ASSOCIAÇÃO, ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS ANIMAIS E DA NATUREZA DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezanove de julho último, foi 

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

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

1. No contexto atual, a população de canídeos e felídeos, não está controlada e, os 

cuidados de bem-estar animal a proporcionar pelos detentores não são, por vezes, 

possíveis por carências económicas; ------------------------------------------------------  

2. Os animais de companhia adotados devem ser sujeitos, pelos seus detentores, a 

exames médico veterinários de rotina, vacinações e desparasitações, de forma a 

preservar e promover a saúde animal, bem-estar animal e saúde pública; --------------     

3. O contexto económico de algumas famílias torna a medicina veterinária social uma 

necessidade, sobretudo aos dias de hoje, onde todas as consequências que se 

verificarão nessas famílias, derivadas da atual conjuntura de pandemia do vírus 

COVID-19, terão tendência a agravar e, certamente, a situação dos animais tornar-

se-á mais precária e, muitas vezes, acabarão abandonados; -----------------------------  

4. Se torna essencial assegurar a diminuição da sobrepopulação e, que os seus 

detentores estejam esclarecidos para a esterilização dos seus animais de 

estimação; ----------------------------------------------------------------------------------   

5. A “PATA ATIVA – ASSOCIAÇÃO, Associação de Defesa dos Animais e da Natureza 

de Albufeira” é uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objeto a defesa 

dos animais, da natureza e a promoção de hábitos de vida baseados no respeito e na 

proteção dos animais, da natureza e saúde pública, fomentando modelos de 

cidadania ativa e participativa; ------------------------------------------------------------  

6. A Associação, no âmbito do seu objeto social tem vindo a desenvolver diversas 

atividades no concelho de Albufeira, destacando-se a: recolha, tratamento médico 
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veterinário, desparasitação e esterilização de animais errantes abandonados que se 

encontram no concelho de Albufeira; recolha, tratamento médico veterinário, 

desparasitação e esterilização de animais com detentor em dificuldades económicas 

do concelho de Albufeira; promoção da adoção de animais que estejam recolhidos no 

abrigo municipal ou a seu cargo; realização de ações de sensibilização para 

reconhecimento dos direitos dos animais na comunidade local; --------------------------  

7. A Câmara Municipal de Albufeira, está sensível e pró-ativa, nas questões do bem-

estar animal, saúde animal e saúde pública e, não está alheia às dificuldades sentidas 

pela população e, às necessidades decorrentes no âmbito das atividades 

concretizadas pela Associação; -----------------------------------------------------------  

8. Compete ao Município prestar apoio no âmbito de tais atividades e, deliberar sobre 

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes e, bem assim, 

apoiar atividades de natureza social, educativa ou outra de interesse para o 

Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças (cfr. alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); -----------------  

9. Reconhece, o Município de Albufeira que, os objetivos prosseguidos pela “PATA 

ATIVA – ASSOCIAÇÃO, Associação de Defesa dos Animais e da Natureza de 

Albufeira”, assumem vital relevo no concelho de Albufeira, quer pela sua 

importância, quer pela diversidade dos mesmos, sendo uma Associação de 

referência, desenvolvendo respostas adequadas à promoção do bem-estar animal, 

saúde animal, preservação do meio ambiente e da saúde pública.------------------------   

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere estabelecer uma 

cooperação e parceria com a PATA ATIVA – ASSOCIAÇÃO, Associação de Defesa dos 

Animais e da Natureza de Albufeira aprovando, em consequência, o Protocolo anexo à 

Proposta.” --------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PRAVI – PROJETO DE 

APOIO A VÍTIMAS INDEFESAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezanove de julho último, foi 

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

“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
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1. No contexto atual, a população de canídeos e felídeos, não está controlada e, os 

cuidados de bem-estar animal a proporcionar pelos detentores não são, por vezes, 

possíveis por carências económicas; ------------------------------------------------------  

2. Os animais de companhia adotados devem ser sujeitos, pelos seus detentores, a 

exames médico veterinários de rotina, vacinações e desparasitações, de forma a 

preservar e promover a saúde animal, bem-estar animal e saúde pública; --------------     

3. O contexto económico de algumas famílias torna a medicina veterinária social uma 

necessidade, sobretudo aos dias de hoje, onde todas as consequências que se 

verificarão nessas famílias, derivadas da atual conjuntura de pandemia do vírus 

COVID-19, terão tendência a agravar e, certamente, a situação dos animais tornar-

se-á mais precária e, muitas vezes, acabarão abandonados; -----------------------------  

4. Se torna essencial assegurar a diminuição da sobrepopulação e, que os seus 

detentores estejam esclarecidos para a esterilização dos seus animais de 

estimação; ----------------------------------------------------------------------------------   

5. A “PRAVI - PROJETO DE APOIO A VITIMAS INDEFESAS” é uma Associação de 

solidariedade social e zoófila, sem fins lucrativos, que opera a nível nacional e visa a 

assistência e apoio aos três tipos de vítimas mais vulneráveis - crianças e jovens, 

idosos (em situação de solidão, depressão e/ou dependência) e de animais vítimas de 

abandono e outros maus tratos – objetivos que tem concretizado desde a sua 

constituição; -------------------------------------------------------------------------------  

6. A Associação realiza o seu trabalho a nível nacional através de delegações ou 

núcleos e que, com diversos Municípios do País, nomeadamente no Algarve, e bem 

assim como através do seu núcleo de Albufeira, tem desenvolvido um reconhecido 

trabalho no âmbito da sua atividade; -----------------------------------------------------  

7. Esta Associação, no âmbito do seu objeto social desenvolve nomeadamente e, no que 

ao concelho de Albufeira respeita, as seguintes atividades: recolha, tratamento 

médico veterinário, desparasitação e esterilização de animais errantes abandonados 

que se encontram no concelho de Albufeira; recolha, tratamento médico veterinário, 

desparasitação e esterilização de animais com detentor em dificuldades económicas 

do concelho de Albufeira; promover e assegurar a adoção de animais que estejam 

recolhidos no abrigo municipal ou a seu cargo; realizar ações de sensibilização para 

reconhecimento dos direitos dos animais na comunidade local; --------------------------  

8. A Câmara Municipal de Albufeira, está sensível e pró-ativa, nas questões do bem-

estar animal, saúde animal e saúde pública e, não está alheia às dificuldades sentidas 

pela população e, às necessidades decorrentes no âmbito das atividades 
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concretizadas pela Associação; -----------------------------------------------------------  

9. Compete ao Município prestar apoio no âmbito de tais atividades e, deliberar sobre 

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes e, bem assim, 

apoiar atividades de natureza social, educativa ou outra de interesse para o 

Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças (cfr. alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); -----------------  

10. Reconhece, o Município de Albufeira que, os objetivos prosseguidos pela “PRAVI- 

PROJETO DE APOIO A VITIMAS INDEFESAS”, assumem vital relevo no concelho 

de Albufeira, quer pela sua importância, quer pela diversidade dos mesmos, sendo 

uma Associação de referência, desenvolvendo respostas adequadas à promoção do 

bem-estar animal, saúde animal, preservação do meio ambiente e da saúde pública. ---   

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere estabelecer uma 

cooperação e parceria com a PRAVI- PROJETO DE APOIO A VITIMAS INDEFESAS 

aprovando, em consequência, o Protocolo anexo à Proposta.” -------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – ANIMAL AID – 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezanove de julho último, foi 

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

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

1. No contexto atual, a população de canídeos e felídeos, não está controlada e, os 

cuidados de bem-estar animal a proporcionar pelos detentores não são, por vezes, 

possíveis por carências económicas; ------------------------------------------------------  

2. Os animais de companhia adotados devem ser sujeitos, pelos seus detentores, a 

exames médico veterinários de rotina, vacinações e desparasitações, de forma a 

preservar e promover a saúde animal, bem-estar animal e saúde pública; --------------     

3. O contexto económico de algumas famílias torna a medicina veterinária social uma 

necessidade, sobretudo aos dias de hoje, onde todas as consequências que se 

verificarão nessas famílias, derivadas da atual conjuntura de pandemia do vírus 

COVID-19, terão tendência a agravar e, certamente, a situação dos animais tornar-

se-á mais precária e, muitas vezes, acabarão abandonados; -----------------------------  
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4. Se torna essencial assegurar a diminuição da sobrepopulação e, que os seus 

detentores estejam esclarecidos para a esterilização dos seus animais de 

estimação; ----------------------------------------------------------------------------------   

5. ANIMAL AID – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS é uma Associação de 

solidariedade social e zoófila, sem fins lucrativos, que opera a nível Regional e visa a 

esterilização de animais abandonados, em colonias, ou pertencentes a famílias 

carenciadas, que não podem suportar os custos relativos a esterilização dos seus 

animais – objetivos que tem concretizado desde a sua constituição; --------------------  

6. Esta associação, colaborou activamente com o município de Albufeira, nos anos de 

2014 a 2017, tendo garantido a esterilização dos animais alojados no centro de 

recolha de Albufeira, alem de promover as primeiras esterilizações massivas em 

colonias. ------------------------------------------------------------------------------------  

7. Esta Associação, no âmbito do seu objeto social desenvolve nomeadamente e, no que 

ao concelho de Albufeira respeita, as seguintes atividades: recolha, desparasitação 

e esterilização de animais errantes abandonados que se encontram, especialmente 

em meio rural, nas freguesias de Paderne e Ferreiras no concelho de Albufeira; 

recolha, desparasitação e esterilização de animais com detentor em dificuldades 

económicas do concelho de Albufeira; promover e assegurar a adoção de animais que 

estejam recolhidos no abrigo municipal ou a seu cargo; realizar ações de 

sensibilização para reconhecimento dos direitos dos animais na comunidade local; ----  

8. A Câmara Municipal de Albufeira, está sensível e pró-ativa, nas questões do bem-

estar animal, saúde animal e saúde pública e, não está alheia às dificuldades sentidas 

pela população e, às necessidades decorrentes no âmbito das atividades 

concretizadas pela Associação; -----------------------------------------------------------  

9. Compete ao Município prestar apoio no âmbito de tais atividades e, deliberar sobre 

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes e, bem assim, 

apoiar atividades de natureza social, educativa ou outra de interesse para o 

Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças (cfr. alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); -----------------  

10. Reconhece, o Município de Albufeira que, os objetivos prosseguidos pela ANIMAL 

AID – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS assumem vital relevo no 

concelho de Albufeira, quer pela sua importância, quer pela diversidade dos mesmos, 

sendo uma Associação de referência, desenvolvendo respostas adequadas à 

promoção do bem-estar animal, saúde animal, preservação do meio ambiente e da 
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saúde pública. ------------------------------------------------------------------------------   

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere estabelecer uma 

cooperação e parceria com a ANIMAL AID – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS 

ANIMAIS aprovando, em consequência, o Protocolo anexo à Proposta.” -------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – ACADEMIA DESPORTIVA E CULTURAL PRAIA DA FALÉSIA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a ACADEMIA 

DESPORTIVA E CULTURAL PRAIA DA FALÉSIA, um Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares 

desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 
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desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Academia Desportiva e 

Cultural Praia da Falésia.” ---------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil, 

quatrocentos e onze euros, a prestação de apoio humano e logístico e a disponibilização 

de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 

Passageiros do Município de Albufeira. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 

repararam que todos os contratos-programa preveem dez mil euros para apoio aos 

transportes, embora um clube com quatrocentos atletas tenha uma necessidade de 

transporte diferente de um clube que tem cem atletas, ou seja, parece que os 

critérios falham um pouco na adequação dos apoios às necessidades dos clubes. -----     

O senhor presidente explicou que este valor não é utilizado à partida, ou seja, não 

é dado ao clube, sendo apenas pedido pelos clubes quando não há mesmo outra 

forma de transportar os atletas, o que raramente acontece. Explicou depois que 
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se trata apenas de um plafond que vai sendo utilizado à medida que vai sendo 

pedido. Esclareceu ainda que este valor só é utilizado quando as viaturas do 

município não podem assegurar o transporte, podendo então os clubes utilizar um 

transporte externo que é abatido neste plafond.-----------------------------------------      

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria bom que fosse disponibilizada a 

conta corrente de cada clube que está a receber apoios, para que assim os 

membros da câmara municipal pudessem saber o que já foi dado a cada um. ---------  

O senhor presidente disse a documentação enviada inclui informação com os 

valores que cada clube já recebeu. --------------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – BELLAVISTA DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o BELLAVISTA 

DESPORTIVO CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para 

apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -----------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 
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desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Bellavista Desportivo Clube.” -   

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de três mil oitocentos e 

oitenta e nove euros, a prestação de apoio humano e logístico, a disponibilização de 

transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 

Passageiros do Município de Albufeira bem como a disponibilização de uma verba 

suplementar de mil e seiscentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para 

transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – CLUBE DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE DE 
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PATINAGEM DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube.------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de Patinagem de 

Albufeira.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de seis mil, oitocentos e 

trinta e oito euros, a prestação de apoio humano e logístico, a disponibilização de 

transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 

Passageiros do Município de Albufeira bem como a disponibilização de uma verba 

suplementar de mil e seiscentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para 

transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – CLUBE DE ARTES MARCIAIS ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE ARTES 

MARCIAIS DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube.  -----------------   

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 
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social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Artes Marciais de 

Albufeira.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quatro mil, oitocentos 

e cinquenta e sete euros, a prestação de apoio humano e logístico, a disponibilização de 

transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 

Passageiros do Município de Albufeira bem como a disponibilização de uma verba 

suplementar de mil e seiscentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para 

transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o 
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município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE 

DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO, um Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -----    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 
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para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Desportivo Areias de 

São João.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de sessenta e cinco mil, 

quatrocentos e trinta e um euros, a prestação de apoio humano e logístico, a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira bem como a disponibilização de uma 

verba suplementar de seis mil e seiscentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para 

transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que ainda falta entregar o relatório 

pedido pelos vereadores não permanentes sobre a corrida vertical. -------------------  

O senhor presidente admitiu que este relatório ainda não foi entregue. --------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ainda que a conta corrente não é só o 

valor pago nos protocolos, uma vez que existem outros valores pagos aos clubes 

durante o ano para a realização de atividades diversas. Defendeu depois que todos 

os valores deviam constar na conta corrente, para que assim a câmara municipal 

pudesse perceber quanto já foi pago a cada entidade. ----------------------------------  

O senhor presidente disse que os valores pagos para lá dos contratos-programa 

são poucos, uma vez que só se justificam em eventos que não se conseguiam 

prever. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que nem sempre é assim e deu o exemplo 

do Crosse das Amendoeiras, evento em que se pagou mais um valor extra. -----------  
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O senhor presidente disse que o Crosse das Amendoeiras implicou o pagamento de 

valores à Associação de Atletismo do Algarve, não tendo a certeza se este evento 

implicou também algum pagamento ao Clube Desportivo das Areias de São João. ----  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que também foram feitos pagamentos 

extra ao clube no âmbito da realização dos triatlos, pelo que seria importante que 

todos os valores pagos constassem na respetiva conta corrente. -----------------------  

O senhor presidente disse que todos estes pagamentos constam na documentação 

apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência a senhora vice-

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------   

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o FUTEBOL CLUBE 

FERREIRAS, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. --------------------------------  

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 
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desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Futebol Clube Ferreiras.” -----   

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de oitenta e quatro mil, 

seiscentos e setenta e oito euros, a prestação de apoio humano e logístico, a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira, uma verba de vinte e seis mil euros 

destinada a apoiar os eventos V Open de Albufeira, 1.º Aquatlo Jovem de Albufeira, V 

Duatlo 25 de Abril – Campeonato Regional do Algarve, VI Regional de Triatlo de 

Albufeira, 15.ª Prova de Mar de Albufeira, 2.º Duatlo Jovem das Açoteias, bem como a 

disponibilização de uma verba suplementar de dez mil euros para apoio ao aluguer de 

viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos 

em que o município não disponibilize transporte. --------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   
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Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – GUIA FUTEBOL CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o GUIA FUTEBOL 

CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. --------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 
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para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Guia Futebol Clube.” -----------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de vinte e oito mil, 

quinhentos e noventa e seis euros, a prestação de apoio humano e logístico, a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira, uma verba de dez mil euros para 

apoio ao projeto futebol sénior feminino, bem como a disponibilização de uma verba 

suplementar de seis mil e seiscentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para 

transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o IMORTAL 

DESPORTIVO CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para 

apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -----------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 
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Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Imortal Desportivo Clube.” ---   

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 
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além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta e cinco mil, 

trezentos e sessenta e quatro euros, a prestação de apoio humano e logístico, a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira, uma verba de quinze mil euros para 

apoio ao projeto futebol sénior masculino, bem como a disponibilização de uma verba 

suplementar de dez mil euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das 

respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o município não 

disponibilize transporte. ----------------------------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – PADERNENSE CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o PADERNENSE 

CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 
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acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Padernense Clube.” ------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dez mil, novecentos e 

cinquenta e oito euros, a prestação de apoio humano e logístico, a disponibilização de 

transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 

Passageiros do Município de Albufeira bem como a disponibilização de uma verba 

suplementar de mil e seiscentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para 

transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – PILOTO RICARDO TEODÓSIO = 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto RICARDO 

TEODÓSIO um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Piloto. --------------------------------    
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo. ------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto – Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na 

sua redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  
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7. O Segundo Outorgante é um conceituado desportista que, na modalidade de 

“Automobilismo” tem participado no Campeonato Nacional de Ralis, tendo obtido 

continuamente resultados de grande gabarito, como sejam o de Campeão Nacional 

de Ralis, Vencedor do FIA Iberian Rally Trophy, Vice-Campeão Nacional de Ralis, 

entre outros, propondo-se a defender o título de Campeão Nacional de Rally em 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------   

8. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à reorganização de toda a atividade desportiva, inclusive do 

Campeonato Nacional de Rali, prova em que o Segundo Outorgante participa na 

qualidade de campeão em título. ----------------------------------------------------------  

9. Face a esta realidade pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos 

projetos desportivos que acrescentem valor ao município enquanto polo de 

excelência para a prática desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto 

mediático e promocional criado por esta modalidade, bem como os resultados 

obtidos pelo Segundo Outorgante. --------------------------------------------------------    

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto Ricardo Teodósio. ------    

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quarenta mil euros destinada 

à execução do projeto desportivo. -----------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o protocolo contém um lapso, uma vez 

que refere “pagamento ao clube”, quando devia referir “pagamento ao piloto”. ------  

O senhor presidente concordou e disse que depois teria que se alterar o texto do 

protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – PILOTO RENATO MENDES = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   
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“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto RENATO 

MENDES um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Piloto. --------------------------------    

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

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo. ------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto – Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na 

sua redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 
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incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um desportista que, na modalidade de “Motociclismo” tem 

participado no Campeonato Nacional de Todo o Terreno e no Troféu Nacional de 

Resistência X-Trophy. ---------------------------------------------------------------------    

8. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à reorganização de toda a atividade desportiva, inclusive do 

Campeonato Nacional de Todo o Terreno, prova em que o Segundo Outorgante 

participa na qualidade de Vice-Campeão em título. ---------------------------------------  

9. Face a esta realidade pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos 

projetos desportivos que acrescentem valor ao município enquanto polo de 

excelência para a prática desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto 

mediático e promocional criado por esta modalidade. ------------------------------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto Renato Mendes.” --------    

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de três mil euros destinada à 

execução do projeto desportivo. -------------------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – PILOTO MIGUEL ROMÃO = 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto MIGUEL 

ROMÃO um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Piloto. --------------------------------    

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

1. Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 
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educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo. ------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto – Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na 

sua redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um conceituado desportista que, na modalidade de 

“Motociclismo” tem participado no Campeonato Nacional de Velocidade, tendo obtido 
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no ano passado, na sua época de estreia, o 5.º lugar da geral. ---------------------------   

8. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à reorganização de toda a atividade desportiva, inclusive do 

Campeonato Nacional de Velocidade, prova em que o Segundo Outorgante participa. --  

9. Face a esta realidade pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos 

projetos desportivos que acrescentem valor ao município enquanto polo de 

excelência para a prática desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto 

mediático e promocional criado por esta modalidade, bem como os resultados 

obtidos pelo Segundo Outorgante. --------------------------------------------------------    

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Miguel Romão.” ----------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cinco mil euros destinada à 

execução do projeto desportivo. -------------------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2020 – ATLETA JUSTINO MANUEL LOPES ALVES = 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Atleta JUSTINO 

ALVES um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo atleta. --------------------------------------------    

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

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo.------  
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3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto – Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na 

sua redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um jovem desportista que, na modalidade de “Dressage” 

tem participado no Campeonato Nacional da modalidade, tendo obtido resultados de 

grande gabarito, como sejam o 3º lugar no Campeonato Nacional, na categoria de 

Juniores, tendo integrado a Seleção Nacional que participou nos Campeonatos da 

Europa de Itália (2019) e Hungria (2020). No presente ano também já garantiu a sua 

participação no Campeonato da Europa que irá decorrer em Olivia, Espanha de 5 a 11 

de Julho. -----------------------------------------------------------------------------------   
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8. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade obrigaram à reorganização de toda a atividade desportiva e respetivos 

apoios. --------------------------------------------------------------------------------------  

9. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para o desenvolvimento 

desportivo dos talentos locais que acrescentem valor ao município enquanto polo de 

excelência para a prática desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto 

mediático e promocional criado por estas atividades, bem como o mérito dos 

resultados obtidos pelo Segundo Outorgante. -------------------------------------------    

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Atleta Justino Alves.” ---------     

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de três mil euros destinada à 

execução do projeto desportivo. -------------------------------------------------------------  

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

= SUBSÍDIO DE PERIGOSIDADE E PENOSIDADE – PROPOSTA = 

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

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – EMMA DREMOVA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de julho último, 

através do qual determinou informar Emma Dremova de que esta edilidade não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano sito na Urbanização 

Habijovem, Quinta da Palmeira, fração CP, R/C, Freguesia da Albufeira e Olhos de 

Água, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o número 7140 da 

Freguesia de Albufeira, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo número 201, e, 

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

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

para ratificação pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------   
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= HORÁRIOS – DRIVE-IN DO ESTABELECIMENTO “MCDONALD’S”  

EM ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

iriam votar favoravelmente este ponto, uma vez que a data do pedido é trinta de 

junho e o requerente solicita o alargamento do horário desde junho último até 

trinta de setembro próximo. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ainda que o estabelecimento não se pode 

sobrepor às regras da Direção Geral de Saúde, ou seja, os estabelecimentos só 

podem estar abertos até às duas horas da madrugada. ---------------------------------  

O senhor disse que iria retirar este ponto para melhor análise. -----------------------  

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

 

= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO – INFORMAÇÃO = 

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

Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma 

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

“Através das distribuições SGDCMA/2021/44398, SGDCMA/2021/39827, 

SGDCMA/2021/47058 e SGDCMA/2021/44602, foi solicitado proceder à restituição 

dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo que a situação se 

encontra devidamente informada e o valor a restituir. --------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 

 

Nome 

 

NIF 

VALOR A 

RESTITUIR 

 

MOTIVO 

Paulo Jorge da Encarnação 281533881 € 25,11 Valor transferido em excesso. 

Guia n.º 1687/2021 

SGDCMA/2021/44398 

Nádia Martins Luís 219084050 € 150,00 Restituição de valores de 2019 que se 

encontravam isentos.  

Fatura n.º 005/6060 

SGDCMA/2021/39827 

João Filipe Águas da Silva Andrez 134702654 € 324,00 Restituição de valores pagos pela OVP de 

julho a setembro de 2021, isenta por 

deliberação de 06.07.2021. 

Fatura 75/2021 

SGDCMA/2021/47058 

OSCM - Comercio Artigos Praia 

Unip. Lda. 

506568130 € 309,50 Valor remanescente entre o pagamento 

efetuado em 2020 e o pagamento de 

2021, isentado por deliberação até 

setembro de 2021. 

SGDCMA/2021/44602 
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Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 

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

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

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

 

 

= PROGRAMA RENDA CONVENCIONADA – INFORMAÇÃO = 

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este ponto estava relacionado com 

a proposta do senhor presidente da junta para dar preferência aos residentes 

naquela freguesia. ----------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente. ---------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se agora iria ser votada a 

inviabilização dessa proposta. ---------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente. Explicou depois que o 

regulamento poderá até prever que alguns fogos se destinem a residentes em 

Paderne, apesar do parecer jurídico que já existe neste âmbito. Esclareceu, ainda 

que cada concorrente só pode concorrer a um fogo, o que num cenário em que 

fossem disponibilizados cinco fogos para os residentes em Paderne faria com que 

todos os residentes daquela freguesia tivessem que concorrer apenas a esses 

fogos, o que poderia constituir uma desvantagem e não uma vantagem. ---------------   

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou quantos fogos se destinavam a renda 

convencionada. --------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente respondeu que todos os quarenta fogos se destinavam a 

renda convencionada e que o senhor presidente da Junta de Freguesia de Paderne 

pretendia que alguns fogos se destinassem apenas a residentes ou a trabalhadores 

na Freguesia de Paderne. Explicou depois que nos concursos para habitação social 

as pessoas não concorrem especificamente a uma casa, sendo ordenados numa lista 

em função da sua condição social, enquanto neste concurso cada pessoa se 

candidata a um fogo específico, dado que as casas são diferentes e as rendas 

podem não ser todas iguais, razão pela qual cada candidato apenas se candidata à 

casa que entende ser melhor para o seu agregado familiar. Reiterou, 

seguidamente, que se apenas se destinarem cinco casas aos residentes em 

Paderne, estas pessoas ficam impedidas de concorrer às restantes trinta e cinco 

casas. ------------------------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu que fosse criada uma cota para estas 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vice-presidente disse que poderia tentar analisar melhor a situação e 

trocar ideias com as quem quisesse dar, mas que queria que este concurso fosse 

aberto no máximo até à próxima reunião da câmara municipal, isto para ver se o 

procedimento fica concluído até ao final do presente ano. ------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que o parecer refere a aplicação do 

critério do valor do rendimento, começando pelo mais baixo, quando na verdade 

também há que ter em conta a questão da taxa de esforço, o acaba por ser 

limitativo. Referiu, depois, que existem pessoas que vão ficar excluídas com uma 

taxa de esforço superior, por causa do plafond que se criou, dado que existe uma 

zona cinzenta com pessoas que não conseguem casas em renda convencionada, mas 

também não conseguem casas em habitação social, o que também vai acontecer 

aqui. Defendeu, ainda, que seria bom rever esta situação, dado que vão ser 

criadas desigualdades. Afirmou, seguidamente, que os moradores que lá estão nos 

outros fogos também deveriam ter a possibilidade concorrer. --------------------------      

A senhora vice-presidente disse que estas pessoas já têm uma casa do município, 

pelo que não entende porque haveriam de concorrer a outra. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que estas casas não têm sido bem 

cuidadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que o facto de um concorrente já beneficiar de 

uma habitação social poderá ser critério de exclusão no procedimento a abrir, até 

porque a habitação social é muito mais vantajosa que o regime da renda 

convencionada. --------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que assim se poderia equalizar as 

oportunidades para todos, sendo que está nas mãos da câmara municipal isso poder 

acontecer ou não, dado que o regulamento é aprovado por este órgão. ---------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se não se poderia celebrar um 

protocolo com a Freguesia de Paderne para um determinado número de fogos, 

ficando esta autarquia com o direito de poder depois lançar um procedimento com 

critérios. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse ter muitas dúvidas quanto a esta possibilidade. -----------  

A senhora vice-presidente disse que o critério da residência é sempre utilizado 

quanto existem empates. Referiu depois que se pode equacionar a utilização deste 

critério numa fase anterior, embora tenha dúvidas que este critério seja 

vantajoso para as próprias pessoas de Paderne. Defendeu depois que também não 
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faria sentido que os quarenta fogos se destinassem exclusivamente a pessoas que 

residem ou trabalham em Paderne. --------------------------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que seria justo que uma percentagem 

destes apartamentos se destinasse a pessoas que residem ou trabalham em 

Paderne. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que seria melhor retirar este ponto e pedir um parecer 

mais exaustivo para que não fique aqui qualquer tipo de dúvida. -----------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 

instrução. -------------------------------------------------------------------------------------  

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 99/2021 – 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: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Conclusão: A candidatura cumpre as condições/critérios estabelecidos no RASA 

considerando a adaptação do regulamento decorrente de proposta aprovada pela 

digníssima Câmara Municipal em reunião realizada no dia 19/01/2021. ---------------------  

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 99/2021 com efeito desde o início de julho de 2021; -------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021, 

devendo estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente. -------------  

c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar os correspondentes recibos 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 – CANDIDATURA  

N.º 150/2021 – 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Conclusão: A candidatura cumpre as condições/critérios estabelecidos no RASA 

considerando a adaptação do regulamento decorrente de proposta aprovada pela 
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digníssima Câmara Municipal em reunião realizada no dia 19/01/2021. ---------------------  

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: -----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 262,20€ (duzentos sessenta 

e dois euros e vinte cêntimos), à Candidatura N.º 150/2021 com efeito a partir do 

início de agosto de 2021; ------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, devendo 

estes dois últimos serem pagos 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 – CANDIDATURA  

N.º 151/2021 – 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:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Conclusão: A candidatura cumpre as condições/critérios estabelecidos no RASA 

considerando a adaptação do regulamento decorrente de proposta aprovada pela 

digníssima Câmara Municipal em reunião realizada no dia 19/01/2021. ---------------------  

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 151/2021 com efeito a partir do início de agosto de 2021; -  

b) Autorizar o pagamento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, devendo 

estes dois últimos serem 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 – CANDIDATURA  

N.º 152/2021 – 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:--------------------------------------------------------------------------------------   
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“Conclusão: A candidatura cumpre as condições/critérios estabelecidos no RASA 

considerando a adaptação do regulamento decorrente de proposta aprovada pela 

digníssima Câmara Municipal em reunião realizada no dia 19/01/2021. ---------------------  

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 152/2021 com efeito a partir do início de agosto de 

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

b) Autorizar o pagamento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, devendo 

estes dois últimos serem pago -----------------------  no início do mês correspondente.  

c) Que o pagamento fica condicionado à apresentação, pela candidata, no prazo de 10 

(dez) dias após a comunicação da deliberação de câmara, do comprovativo da 

comunicação do contrato de arrendamento à Autoridade Tributária e da cópia da 

licença de utilização do imóvel arrendado; -----------------------------------------------  

d) Que após a transferência do valor do subsídio a candidata terá 10 (dez) dias para 

apresentar o correspondente recibo da 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 – CANDIDATURA  

N.º 153/2021 – 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: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Conclusão: A candidatura cumpre as condições/critérios estabelecidos no RASA --------  

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 153/2021 com efeito a partir do início de agosto de 

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

b) Autorizar o pagamento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, devendo 

estes dois últimos serem 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. ----------------------   

= TELEASSISTÊNCIA – PROPOSTA = 
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Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. A Munícipe Filipa Rosa Espada Merca cumpre os requisitos legais, conforme 

documentação em anexo e definidos por despacho no SGDCMA/2007/5739, no 

âmbito da atribuição de apoio referente ao equipamento de Teleassistência; ----------  

2. Existe o equipamento de Teleassistência disponível para o efeito; ----------------------  

3. O custo a suportar pela autarquia se encontra cabimentado, conforme 

SGDCMA/2021/13176; --------------------------------------------------------------------  

4. O Agregado Familiar (A.F.) é inelegível ao abrigo do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos de Albufeira e Capitação da teleassistência, no 

entanto em situações excecionais, mediante deliberação em Reunião de Câmara, 

pode o mesmo usufruir do apoio; ----------------------------------------------------------  

5. Este agregado familiar encontra-se em situação vulnerável, de acordo com a 

informação técnica que consta na ficha do processo; ------------------------------------  

6. Compete à Câmara, conforme disposto na alínea u) do art.º 33, da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro, Apoiar actividades 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 de doenças; --------------------------------------  

7. A pretensão se enquadra na alínea v), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para participar na 

prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em 

parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições 

particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 

municipal; -----------------------------------------------------------------------------------  

8. A situação se enquadra nestas previsões legais. -----------------------------------------  

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

a) Atribuir o equipamento no âmbito do apoio da Teleassistência.” ------------------------  

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

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, 

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

= PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

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. -------------------------------------------------------------------  

 

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – FERREIRA CONSTRUÇÃO, S.A.  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Ferreira 

Construção, SA, cumpre informar o seguinte: -----------------------------------------------  

- pretende o requerente a realização de obra de construção civil de 40 fogos no Bairro 

das Casas, Paderne, nos dias 7, 14, 21 e 28 de agosto (sábados), das 08:00h às 17:00h; --  

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que os equipamentos mais ruidosos a utilizar serão, gerador, máquina de 

reboco e empilhador. Como medida minimizadora de ruído, indicada que o gerador será 

colocado em local afastado das habitações existentes, referindo que o horário de maior 

produção de ruído ocorrerá entre as 10h e as 16h. Como fundamentação para a 

realização do pedido, invoca a necessidade de cumprimento do prazo acordado com o 

dono da obra – Município de Albufeira; ------------------------------------------------------  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  

- estabelece o n.º 7 do artigo 15.º do RGR, que não carece de licença especial de ruído, 

o exercício de uma atividade ruidosa temporária promovida pelo município; ---------------  

- sendo o Município de Albufeira o dono da obra, poderá o presente pedido não carecer 

da emissão de LER. Porém, sendo necessária uma autorização para a realização de 

trabalhos aos sábados, poderá a emissão da LER ser encarada como a respetiva 

E – DIVISÃO DE POLICIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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autorização, sugerindo-se a monitorização da realização da atividade aos sábados, 

nomeadamente através da receção de reclamações de ruído, as quais, caso venham a 

ocorrer, poderão determinar a impossibilidade de laboração da obra aos sábados; -------  

- de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 17.º do Regulamento Municipal de 

Ruído Ambiental, a licença especial de ruído só poderá ser emitida das 10h às 17h, 

podendo, no entanto, em situações excecionais, a Câmara Municipal pronunciar-se, 

sobre os horários a praticar e respetivas medidas de minimização do ruído; --------------  

- atendendo a que já foram emitidos alvarás de LER para a obra em questão, sem 

registo de reclamações de ruído, considera-se que poderá a Câmara Municipal conceder 

Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR, sugerindo-se, salvo melhor 

opinião, a emissão de alvará para os dias 7 e 14 de agosto, com horário das 08h às 17h, 

ficando condicionada a emissão do alvará para os dias 21 e 28 de agosto, à não 

existência de reclamações de ruído.” ---------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

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

termos da mesma, deferir para os dias sete e catorze de agosto corrente, e, 

caso não existam reclamações de ruído, também para os dias vinte e um e vinte e 

oito de agosto também corrente. -----------------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA 

MOSQUEIRA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, 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: ----------------------------------   

”Conclusão  -------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta que a empresa TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. 

não cumpriu o planeamento previsto para a conclusão da empreitada, em virtude dos 

atrasos da entrega de material por parte do fornecedor, considera-se que não se vê 

inconveniente na prorrogação de prazo até à data de 31 de agosto de 2021, pelo que se 

remete à consideração da Exma. Camara o seguinte: ----------------------------------------  

1) Aprovação da prorrogação de prazo até à data de 31 de agosto de 2021; --------------  

2) Aprovação do mapa de trabalhos, mapa de mão-de-obra, mapa de equipamentos e 
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cronograma financeiro apresentado.” -----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria bom relembrar a Tecnovia que 

isto de pedir coisas é uma rua de dois sentidos, dado que quando a autarquia se 

atrasou esta empresa pôs o caso em tribunal, o que acabou por implicar o 

pagamento de um milhão e meio de euros de indeminização à empresa. Afirmou, 

depois, que toda a gente sabe que a obra tem que ser concluída e que há sempre 

justificação, mas se calhar o município também tinha justificações noutras alturas. 

Lembrou ainda que há pouco tempo esta empresa pediu ao município para agilizar 

os pagamentos no sentido de os antecipar e agora antecipam-se os prazos, ou 

seja, parece que a Tecnovia é dona e senhora disto, podendo fazer o que quer, 

inclusivamente pedindo indemnizações ao município, sendo que a câmara municipal 

continua a ceder. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a empresa vem agora alegar a 

situação da COVID-19 para os atrasos, pelo que perguntou se na altura do 

concurso já não havia a COVID-19.  ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse desconhecer a resposta, até porque esta obra já 

começou há bastante tempo. Referiu, ainda, que lhe parece que alguns dos 

trabalhadores desta empreitada tiveram COVID-19, embora não tenha a certeza. -   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se quando os prazos foram fixados 

já existia a COVID-19. ---------------------------------------------------------------------  

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o prazo previsto no concurso era de 

cento e cinquenta dias, sendo que a empresa apresentou uma proposta de cem 

dias, tendo ganho o concurso com esta proposta. Referiu depois que esta mesma 

empresa vem agora pedir o alargamento do prazo. Afirmou, seguidamente, que não 

sabe o que os outros concorrentes acham disto, mas considerou que se trata de 

uma questão complicada. --------------------------------------------------------------------  

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

iriam abster, dadas as circunstâncias. ----------------------------------------------------  

O senhor presidente afirmou que os técnicos são da opinião que o pedido está 

devidamente enquadrado. Referiu depois que ficou no dia anterior a saber que 

provavelmente não irá ser utilizado o tempo todo e que para a próxima semana a 

empreitada deve estar terminada.  --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente considerou que assim não valia a pena o 

assunto ser apreciado pela câmara municipal. ---------------------------------------------  
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O senhor presidente afirmou tratar-se de uma salvaguarda. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a empresa não deve querer que a 

autarquia lhe peça uma indemnização por incumprimento de prazos, embora esta 

empresa não tenha tido este cuidado há uns meses atrás. ------------------------------  

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

mesma:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

a) conceder a prorrogação do prazo para a conclusão da empreitada até à data de 

trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um; ------------------------------------------   

b) aprovar os mapas de trabalhos, de mão-de-obra e de equipamentos e o 

cronograma financeiro apresentado. --------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz 

e a senhora vereadora Sara Serra. --------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DA MARCA 

CASE, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO – PROJETO DA 

DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado o Projeto de Decisão de Adjudicação do 

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

“Tendo sido aberto o procedimento referido em assunto, por deliberação tomada em 

reunião de Câmara datada de 04-05-2021, foi convidada a empresa Entreposto 

Máquinas - Comercio de Equipamento Agrícola e Industrial, S.A., com vista à 

apresentação de proposta, em cumprimento do artigo 115.º do Código dos Contratos 

Públicos, na sua redação atual. ----------------------------------------------------------------  

Até ao final do prazo concedido, verificou-se a apresentação de uma proposta por 

parte da firma convidada, que, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do referido diploma 

legal, foi desencriptada e analisada pelo serviço, a fim de se elaborar o presente 

relatório. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência do que se encontra exposto, verificou-se que não existem motivos de 

exclusão em virtude da não verificação de qualquer das situações previstas no n.º 2 do 

artigo 70.º, n.ºs 2 e 3 do artigo 146.º, por remissão do n.º 2 do artigo 122.º, todos do 

CCP, na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto, sugere-se a adjudicação do fornecimento de peças e acessórios para as 
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viaturas da marca CASE, incluindo serviços de reparação e manutenção, até ao limite 

de 30.000,00 € + IVA, ao concorrente Entreposto Máquinas - Comercio de Equipamento 

Agrícola e Industrial, S.A., de acordo com os preços para a mão-de-obra e desconto 

sobre o fornecimento de peças, apresentados na sua proposta: ----------------------------  

1. Preço mão-de-obra / Hora ----------------------------------------------------------------  

Mão-de-obra Gama Industrial Baixa------39,00 € + IVA------------------------------------  

Mão-de-obra Gama Industrial Alta------50,00 € + IVA -------------------------------------  

2. Taxas de desconto para peças e acessórios ----------------------------------------------  

As taxas de descontos para os vários grupos de peças e acessórios, variam entre os 0% 

e os 25%; --------------------------------------------------------------------------------------  

3. Custo de deslocação entre as oficinas do adjudicatário e o Município de Albufeira ---  

Custo por deslocação------85,00 € + IVA; ---------------------------------------------------  

Tendo em conta que o concorrente já apresentou, juntamente com a sua proposta, 

alguns dos documentos de habilitação, deverá ainda apresentar os restantes 

documentos de habilitação ainda em falta, conforme indicado no ponto 9. do Convite. ----  

Nos termos do n.º 2 do artigo 125.º do CCP, na sua atual redação, não há lugar à fase de 

audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------  

Deverá ser celebrado contrato escrito nos termos do disposto nos artigos 94.º a 106.º 

do CCP, na sua atual redação.” ----------------------------------------------------------------  

Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão: -----   

a) adjudicar o procedimento para fornecimento de peças e acessórios para 

máquinas da marca CASE, incluindo serviços de reparação e manutenção, à 

empresa Entreposto Máquinas – Comércio de Equipamento Agrícola e Industrial, 

S.A. até ao limite de trinta mil euros, acrescido do IVA; ------------------------------   

b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------   

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

Clemente, por se considerar impedido, ausentou-se da sala. ---------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS, LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA (SETEMBRO E OUTUBRO) – PROJETO DA DECISÃO DE 

ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO = 
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Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes, foi apresentado o Projeto da Decisão de Adjudicação do seguinte teor: ---------   

1- INTRODUÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------  

A aprovação das peças do processo e a determinação da abertura de procedimento por 

ajuste direto para aquisição de serviços para prestação de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de 

Albufeira, foi proferida pela Câmara Municipal 20 de julho de 2021, tendo sido 

convidada a apresentar proposta a empresa Luságua, Serviços Ambientais, S.A. ----------  

2- PROPOSTA APRESENTADA E ADMITIDA. ----------------------------------------------  

A entidade convidada apresentou a proposta dentro do prazo limite concedido, tendo a 

referida proposta, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 125.º do C.C.P., sido 

analisada a fim de elaborar o presente relatório. -------------------------------------------  

3- ANÁLISE DA PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------  

Da análise da proposta apresentada foi possível constatar que o preço apresentado é 

aceitável, sendo que o valor da mesma é de 811 500,00 € (Oitocentos e onze mil e 

quinhentos euros e zero cêntimos), acrescido do I.V.A, não sendo superior ao preço 

base, estipulado pelo Caderno de Encargos.--------------------------------------------------  

4- CONCLUSÃO -------------------------------------------------------------------------------  

Com base no exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa Luságua, 

Serviços Ambientais, SA, para prestação de serviços de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de 

Albufeira, no valor máximo de 811 500,00 € (Oitocentos e onze mil e quinhentos euros 

e zero cêntimos), acrescido do I.V.A, com o prazo de execução de dois meses e nas 

demais condições do Caderno de Encargos, apresenta-se adequada para efetuar as 

tarefas descritas no Caderno de Encargos. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 125.º 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na redação que lhe foi conferida pela Lei, 

n.º 30/2021 de 21 de maio, e tendo em conta que não há lugar a audiência prévia nos 

termos do n.º 2 do mesmo artigo, remete-se o processo de concurso e submete-se o 

presente processo de decisão de adjudicação.”----------------------------------------------  

Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por maioria dos presentes, tendo em conta o teor do projeto de 

decisão:----------------------------------------------------------------------------------------   

a) adjudicar a prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos, 
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limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira (setembro e 

outubro de dois mil e vinte e um), à empresa Luságua – Serviços Ambientais, S.A. 

pelo valor máximo de oitocentos e onze mil e quinhentos euros, acrescido do IVA; --  

b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, a senhora vice-

presidente, o senhor vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha; abstiveram-se o senhor vereador Victor Ferraz e a senhora vereadora 

Sara Serra. -----------------------------------------------------------------------------------   

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFEÇÃO DE 

EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – RELATÓRIO FINAL DO JÚRI E 

MINUTA DO CONTRATO = 

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o valor de um milhão é para três 

anos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se estavam contemplados todos os 

edifícios do município. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente e explicou que há verba para este 

ano considerada no orçamento, mas ficaria assim a eficácia deste ato condicionada 

a uma revisão da verba no orçamento e nas GOP’s nos anos seguintes. ---------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou quanto é que o município gastou ao 

todo nestes serviços no ano de dois mil e vinte. -----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a câmara municipal poderia aprovar 

este procedimento sem verba para os anos todos. ---------------------------------------  

O senhor presidente disse que seria mais adequado analisar este assunto melhor. --   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que, em sua opinião, a câmara municipal 

não poderia aprovar um procedimento sem cabimento, ainda que este implique uma 

despesa plurianual. ---------------------------------------------------------------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “BECO DO ALECRIM”, SITUADO NO 

ALDEAMENTO JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA 

 – PROPOSTA = 

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

“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078;------------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 

se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 

aqueles arruamentos.  -------------------------------------------------------------------------  

É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 
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transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “BECO DO CRAVO”, SITUADO NO 

ALDEAMENTO JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078; -----------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 

se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 
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aqueles arruamentos. --------------------------------------------------------------------------   

É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “BECO DO FIGO”, SITUADO NO ALDEAMENTO 

JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078;------------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 
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se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 

aqueles arruamentos. -------------------------------------------------------------------------   

É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “RUA DAS ALFARROBAS”, SITUADO NO 

ALDEAMENTO JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078; -----------------------------------------------------   
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4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 

se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 

aqueles arruamentos. --------------------------------------------------------------------------   

É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “RUA DAS AMÊNDOAS”, SITUADO NO 

ALDEAMENTO JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
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1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078; -----------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 

se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 

aqueles arruamentos. -------------------------------------------------------------------------   

É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “RUA DAS MARGARIDAS”, SITUADO NO 

ALDEAMENTO JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   
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“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078;------------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 

se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 

aqueles arruamentos. --------------------------------------------------------------------------   

É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 
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presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “RUA DAS ROSAS”, SITUADO NO 

ALDEAMENTO JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078; -----------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 

se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 

aqueles arruamentos. -------------------------------------------------------------------------   
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É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – “RUA DOS LÍRIOS”, SITUADO NO 

ALDEAMENTO JACARANDÁ - FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na Distribuição SGDCMA/2018/23078, a 

verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -------------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2018/23078, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070 (anexo1), conforme referido na etapa 14 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078;------------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 39 da 

distribuição SGDCMA/2018/23078, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Louvando-nos no conteúdo da informação constante da etapa 36, proveniente da DGU, 

tudo indica que os arruamentos situados a norte da Avenida Infante D. Henrique, e com 

início na intersecção desta com a Rua das Rosas, têm natureza pública. Não tanto por 

possuírem toponímia própria, mas porque, fundamentalmente, e como informa a DGU, já 
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se revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, e 

de em lado algum constar registo de integrarem propriedade privada ou de acesso 

limitado - como seria o caso se se tratasse de um aldeamento turístico devidamente 

titulado. Repristinando, assim, a questão colocada na etapa 1, e que leva quase três anos 

sem resposta, formula-se parecer no sentido de se afigurar ilícita a instalação da 

corrente, pelo menos naquela altura, como forma de restrição da circulação de e para 

aqueles arruamentos.  -------------------------------------------------------------------------  

É, a partir dos elementos disponibilizados, quanto se oferece informar.” ------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO DE LIGAÇÃO DA ALDEIA 

TURÍSTICA JACARANDÁ À AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE, FREGUESIA DE 

ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

Solicitaram os serviços DPGU-DGUP na etapa 7 da Distribuição SGDCMA/2017/75070, 

a verificação da natureza do caminho abaixo assinalado a vermelho: -----------------------  

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2017/75070, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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

1) O caminho em análise 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 encontra na etapa n.º 20 

da distribuição SGDCMA/2017/75070; --------------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 29 da 
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distribuição em apreço, cujo parecer se transcreve na totalidade para melhor 

entendimento e fundamentação da decisão: ----------------------------------------------  

 “Verifica-se do teor de toda a informação constante na presente distribuição, bem 

assim como das demais que lhe estão associadas (nomeadamente: 

"SGDCMA/2015/53600", "SGDCMA/2018/23078" e "SGDCMA/2020/20009") que, 

não dispõem os serviços competentes desta Edilidade de informação suficientemente 

esclarecedora para aferir da dominialidade do caminho em apreço na presente. ----------  

Valendo-nos do conteúdo da diversa informação constante na presente, sobretudo da 

constante no documento anexo na etapa 11, verifica-se que, a zona onde se situa o 

caminho objeto do presente, não teve origem em nenhum loteamento, tendo sido 

posteriormente aprovado para o local em questão um processo de constituição de 

aldeamento, cuja aprovação ficou condicionada a determinados aspetos, melhor 

identificados no documento em anexo à etapa 11 da presente distribuição, 

desconhecendo-se se, tal aprovação, terá ficado condicionada a algum tipo de cedência 

ao município, bem assim se se cumpriram todos os condicionalismos verificados e, 

exigidos, aquando a aprovação do aldeamento e, se o mesmo se encontra atualmente 

devidamente titulado (face à última informação constante no documento constante na 

etapa 11, no que respeita ao processo "1T/96"). ---------------------------------------------  

Sem detrimento do supra exposto, é de se ressalvar que, o caminho objeto do presente 

parecer (identificado como "troço 2" na ficha esquemática constante na etapa 20) está 

integrado no perímetro de implantação do loteamento referente ao processo "nº 

514/2004", cfr. resulta da informação constante da ficha esquemática supra 

mencionada, bem assim do documento igualmente supra referido. --------------------------  

No mais, resulta do teor da informação constante na etapa 36 da distribuição 

"SGDCMA/2018/23078" (para a qual se remete) que, os arruamentos existentes na 

zona onde igualmente se insere o arruamento ora em apreço, terão natureza pública 

(cfr. se concluiu no parecer jurídico emitido na etapa 39 dessa mesma distribuição). ----  

Ora, face à inexistência de informação clara, teremos de nos socorrer dos princípios 

jurisprudenciais adotados no âmbito da presente matéria. Assumindo aqui relevância o 

facto do caminho em questão estar inserido numa zona cujos arruamentos já se 

revelarem como caminhos de uso generalizado pelo público desde data imemorial, 

estando no uso direto e imediato pelo público em geral, pressupondo-se (face ao supra 

exposto) a inexistência de registo de tal caminho integrar propriedade privada ou de 

acesso limitado. -------------------------------------------------------------------------------  

Além do mais, afigurasse-nos como fundamental, na presente, a importância de se 
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assegurar a observância do princípio da segurança jurídica e, nesta medida, uma vez 

que já se verifica a existência de pronúncia no sentido de se concluir para natureza 

pública de caminhos que integram a mesma zona do caminho objeto na presente, 

afigurasse-nos como adequado que, no presente, se adote a mesma conclusão, 

considerando-se assim e, salvo melhor opinião, a natureza pública do caminho em apreço 

na presente. -----------------------------------------------------------------------------------  

É tudo quanto, do ponto de vista jurídico e, partindo de toda a informação 

disponibilizada cumpre, na presente, informar. ----------------------------------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, detêm 

características para que seja caminho que revista de natureza pública.” ------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

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

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

 

= 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): 23221 de 04-05-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 590B/1978 --------------------------------------------------------------  

Requerente: Hersal – Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Salgados, Fase II, Lote n.º 2, freguesia da Guia ------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória e consequente redução de caução ------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número quatro, 

barra, dois mil e vinte e um e, nos termos do mesmo, informar o requerente de 

que esta Câmara Municipal tem a intenção de indeferir o pedido de receção 

provisória, autorizando contudo a redução da caução existente em setenta mil, 
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quatrocentos e vinte euros e vinte e seis cêntimos, ficando retido a favor do 

Município de Albufeira o valor de cento e trinta e oito mil, vinte e cinco euros e 

trinta e três cêntimos. ----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23222 de 04-05-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 590D/1978 --------------------------------------------------------------  

Requerente: Hersal – Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Salgados, Fase IV, freguesia da Guia ------------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória e consequente redução de caução -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número cinco, 

barra, dois mil e vinte e um e, nos termos do mesmo, informar o requerente de 

que esta Câmara Municipal tem a intenção de indeferir o pedido de receção 

provisória, autorizando contudo a redução da caução existente em cinquenta e 

sete mil, setecentos e cinquenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos, ficando 

retido a favor do Município de Albufeira o valor de cento e quarenta e cinco mil, 

cento e trinta e quatro euros e setenta cêntimos. ---------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40616IT de 19-09-2019; 40616 de 19-09-2019; 35522II 

de 24-08-2020; 35522DISU de 24-08-2020 e 35522 de 24-08-2020 -------------------  

Processo n.º: 360/1977 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Susana Miguel Machadinho Penisga e Nicole Miguel Machadinho -------------  

Local da Obra: Rua Santo António, n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dois de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36278I de 24-07-2018; 36278 de 24-07-2018; 35529II 

de 25-08-2020 e 35529 de 25-08-2020 ----------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 446/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Inebatur, Lda -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Correeira, Lote n.º 91, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 3/2000 --------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar a alteração do loteamento, condicionado 

nos termos da informação técnica de treze de julho de dois mil e vinte e um e 
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parecer técnico de vinte de julho de dois mil e vinte e um. ----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57291 de 30-12-2019; 20164IT de 19-04-2021; 20164 de 

19-04-2021; 29430 de 04-06-2021 e 34095 de 28-06-2021-------------------------------  

Processo n.º: 106/2019 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno José 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 -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de dezanove de julho de dois mil e vinte e um, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48015IT de 06-11-2019; 48015II de 06-11-2019 e 48015 

de 06-11-2019 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 560/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Royal Mia, Lda -------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração da fração autónoma “B” de uma moradia unifamiliar, 

piscina 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 dezanove de julho 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): 5669 de 04-02-2020; 52865 de 25-11-2020 e 8971 de 15-

02-2021 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 5/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cláudia Cristina Matoso dos Santos --------------------------------------------  
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Local da Obra: Fontainhas, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos do parecer do Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de vinte de julho de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser 

pintado de branco. ---------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32746II de 05-08-2020 e 32746 de 05-08-2020 -----------  

Processo n.º: 42/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Filipe Sarmento Silva Procurador do proprietário Michel Pagno --------------  

Local da Obra: Rua Cândido dos Reis, freguesia de Paderne --------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição de edifício existente e construção de moradia 

unifamiliar, portão de entrada e muro de vedação -------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46453 de 30-10-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 729/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Pedro Manuel de Sousa Rosado Lisa --------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração 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 nove de julho de dois mil e vinte e 

um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   
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 Requerimento (s) n.º (s): 18040 de 24-04-2019; 25736II de 07-06-2019; 25736 de 

07-06-2019; 24916 de 22-06-2020; 54281IT de 04-12-2020; 54281 de 04-12-2020; 

25378IT de 14-05-2021; 25378DREOP de 14-05-2021; 25378 de 14-05-2021 e 35001 

de 02-07-2021 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 229/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Luísa Arvela Mascarenhas e Herdeiros de Ilda Arvela ----------------  

Local da Obra: Rua do Trevo, n.º 3, Sito do Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação – Legalização ---------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de nove de julho de dois mil e vinte e um e informação 

da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de catorze de junho de 

dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 20690DRAPA de 21-05-2020 e 20690 de 21-05-2020 ------  

Processo n.º: 06/2020/20690 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Emília Coelho Correia Neves -----------------------------------------------  

Local da Obra: Roja Pé, freguesia de Albufeira e Olhos de Água---------------------------  

Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48978 de 11-11-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 69/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Igor Luís Teixeira Sales Rocha -------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 6, 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 sete de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara aceitar a linguagem arquitetónica proposta. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 34532PI de 12-07-2018; 34532 de 12-07-2018; 46643II 

de 30-10-2020; 46643 de 30-10-2020 e 22635 de 03-05-2021 ---------------------------  

Processo n.º: 81IP/2018 ---------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Ruben Barulho, José Catuna Soares e Luísa da Veiga -------------------------  

Local da Obra: Cerro da Piedade, Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Exposição – Pedido de declaração de que se mantêm os pressupostos de facto 

e de direito que levaram à anterior decisão favorável referente ao pedido de 

Informação Prévia relativo à viabilidade de obras de urbanização para remodelação de 

um caminho público existente. ----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos da informação técnica de 

nove de julho de dois mil e vinte e um declarar que se mantêm os pressupostos de 

facto e de direito que fundamentaram a anterior deliberação camarária de quatro 

de fevereiro de dois mil e vinte, nos termos e para os efeitos do número quatro 

do artigo décimo sétimo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 11722 de 05-03-2021 e 29869 de 07-06-2021 ---------------  

Processo n.º: 17/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. -------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Instalação de infraestruturas de suporte para uma estação de 

radiocomunicações ----------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido conforme requerido nos termos do parecer 

técnico de vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um. -----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1404 de 08-01-2021 e 18732 de 12-04-2021 -----------------  

Processo n.º: Lot.º 718/1979 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: José Francisco dos Santos Miranda --------------------------------------------  

Local da Obra: Areias S. João, Lote n.º 4, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 4/1980---------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, tendo em conta o parecer técnico datado de 

vinte de julho 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 e a notificação 

para pronúncia no prazo de dez dias dos proprietários dos lotes constantes do 

alvará quanto à alteração em causa. -------------------------------------------------------  

 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 e 377226 de 04-09-2020, 5989 de 01-02-2021; 13787PT de 16-

03-2021; 13787IT de 16-03-2021; 13787II de 16-03-2021; 13787 de 16-03-2021; 
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36295IT de 07-07-2021 e 36295 de 07-07-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 53/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cantinho Perfeito – Sociedade Agro -Turística, Lda --------------------------  

Local da Obra: Quinta Ilha da Madeira, Vale de Parra, freguesia da Guia -----------------  

Assunto: Licença - Construção de Hotel Rural de 4* e demolição de ruínas existentes ---  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de dezanove de julho de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de trinta 

de março de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27288PU de 18-06-2019; 27288PE de 18-06-2019; 

27288IT de 18-06-2019; 27288II de 18-06-2019; 27288 de 18-06-2019; 31513PE de 

28-07-2020 e 31513 de 28-07-2020; 6487IT de 03-02-2021; 6487II de 03-02-2021; 

6487DFV de 03-02-2021 e 6487 de 03-02-2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: 58IP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vasco Calheiros Vellozo ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício multifamiliar 

composto por 4 fogos com piscinas e muros de vedação ------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de três de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta 

dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6177 de 11-02-2019; 20185 de 09-05-2019 e 39894 de 21-

09-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 4CP/2019 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Júlio Ferreira Freire -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de duas moradias geminadas com muro de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias 

para os devidos efeitos. ---------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 18053PT de 04-05-2020; 18053IT de 04-05-2020; 



3 de agosto de 2021  

18053II de 04-05-2020; 18053CE de 04-05-2020; 18053 de 04-05-2020; 

26054DREOP de 19-05-2021 e 26054 de 19-05-2021 --------------------------------------  

Processo n.º: 804/1988 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Matthias Bünte e Joska Angélica Bünte-Koch ---------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Monte Galé, Lote n.º 1, Fração “Q”, Vale Rabelho, freguesia 

da Guia -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de uma das frações do edifício de habitação 

coletiva ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura condicionado nos termos 

da informação técnica de seis de julho de dois mil e vinte e um e deferido o 

pedido de licença, tendo em conta o parecer técnico de nove de julho de dois mil e 

vinte e um, e informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras 

Particulares de vinte e um de junho de dois mil e vinte e um, devendo o exterior 

ser pintado de branco.-----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 33598 de 29-07-2019, 33598PU de 29-07-2019; 33598II 

de 29-07-2019; SGD-2021-10056 de 05-02-2021; 6874II de 05-02-2021 e 6874 de 

05-02-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 270/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Bernard Emilie Petitfils ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar – Legalização -------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de catorze de julho de dois mil e vinte e um e parecer técnico de vinte e 

dois de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta dias para 

resposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 3576 de 22-01-2020; 25778II de 17-05-2021; 25778 de 

17-05-2021 e 36834 de 12-07-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 49/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Rico Dias ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Cândido Oliveira, Lote n.º 30, Vale Pedras, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros --------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e três de julho de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

quatro de junho de dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 53025 de 26-11-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 77/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Domingos José Gordinho de Almeida -------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 6, 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 treze de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara aceitar a linguagem arquitetónica proposta. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57355 de 22-12-2020; 7971APA de 10-02-2021 e 7971 de 

10-02-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 10/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Marc Ansari Sahlan e Justine Lamboley ---------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Clube Albufeira, Lote n.º 40, Alpouvar, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muro de vedação -----------------  

Apreciação do projeto de arquitetura  -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e três de julho 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): 21384 de 27-05-2020; 43162 de 12-10-2020; 8703II de 



3 de agosto de 2021  

12-02-2021; 8703 de 12-02-2021; 17476PE de 06/04/2021; 17476AM de 06-04-2021; 

17476A de 06-04-2021 e 17476 de 06-04-2021 --------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 421/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Golden Summer Ville I, 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, tendo em conta o parecer técnico condicionado, 

datado de vinte e oito de julho 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 

e a notificação para pronúncia no prazo de dez dias dos proprietários dos lotes 

constantes do alvará quanto à alteração em causa. --------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA25120 de 06-04-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/5834 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Dagmar Zilk-koller --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada da Galé, Vivenda Susika, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número trinta e 

seis, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no 

parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de nove de julho de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA36059 de 28-05-2019 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2019/1212 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Elsa de Jesus Valoroso Madeira ------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Alexandre Herculano, n.º 2, Areias S. João, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número trinta e 

sete, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no 

parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de nove de julho de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA30312 de 27-04-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/470 -------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Victor Manuel Anjos Vieira -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, n.º 136, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número trinta e 

oito, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no 

parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de nove de julho de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23293 de 05-05-2021 -----------------------------------------  

Processo nº: 33IS/2021 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Amado e Brito, Lda -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Caliços, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------  

Assunto: Pedido de parecer – parcelas de terreno – integração ou não em operação de 

loteamento ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado acolher o parecer jurídico e 

mandar acolher o entendimento nele vertido nos respetivos procedimentos 

urbanísticos. ----------------------------------------------------------------------------------    

Não estava presente a senhora vice-presidente. -----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44311PE de 09-10-2019; 44131IT de 09-10-2019; 44131 de 

09-10-2019; 55143PE de 07-12-2020; 55143IT de 07-12-2020; 55143 de 07-12-2020; 

31866 de 16-06-2021 e 38360 de 20-07-2021 ----------------------------------------------  

Processo n.º: 77/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Augusto Lopes e Carmina do Carmo Morais Mota -----------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de Hotel Residencial ----------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de vinte de julho de dois mil e vinte e um, 

devendo o exterior ser pintado de branco.------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6089 de 06-02-2020; 9845 de 19-02-2021; 11558 de 02-

03-2021 e 34562 de 08-07-2021 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 228/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Miguel Martins Dias -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aldeia Turística, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte de julho de dois mil e vinte e um. ------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 21753 de 29-05-2020; 31554 de 15-06-2021 e 34679 de 

30-06-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 25/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Miguel Rodrigues Varela --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro D’Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação com piscina e muro de vedação --  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte sete de julho de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de nove de 

julho de dois mil e vinte um, devendo o exterior ser pintado de branco. --------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 52458 de 29-11-2019; 2778 de 14-01-2020 e 22552 de 

30-04-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 12OU/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Eva Transportes, S.A. -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada do Paraíso, freguesia de Ferreiras ---------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe A1 ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido conforme requerido nos termos do parecer 

técnico de vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um. ------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 24737 de 03-06-2019 e 7534 de 14-02-2020 ----------------  

Processo n.º: 35/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Raul Cavaco Martins e Filhos, Lda ----------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada dos Cerros Altos, Lote n.º 9, Mosqueira, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar ---------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e sete de abril de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de um de 

setembro de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------------------   
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 Requerimento (s) nº (s): 52885PE de 03-12-2019; 52885IT de 03-12-2019 e 52885 

de 03-12-2019 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 127IP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Wim Gustaaf Van Semmertier -------------------------------------------------  

Local da Obra: Guiné, freguesia de Paderne -------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à ampliação de uma moradia unifamiliar --  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado não considerar viável o pedido, nos termos da 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

seis de maio de dois mil e vinte e um e com os fundamentos constantes na 

deliberação de câmara de vinte e seis de novembro de dois mil e vinte. --------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 37436 de 07-09-2020 (SGDCMA/2020/54969) -------------  

Processo n.º: 16/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Josélio Manuel Silvestre Estevão ----------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 dias  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de trinta e um de maio de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte de 

outubro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 6822 de 11-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 52IP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Alberto Vieira Leal --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de uma moradia unifamiliar 

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de julho 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): 14746 de 04-04-2019; 14750 de 04-04-2019 e 44542 de 

11-10-2019 -------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 2OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás, S.A. -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada da Galé, freguesia da Guia ------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe 1 -------------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e seis de maio de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e 

seis de novembro de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 8878 de 24-02-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 3OU/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. -------------  

Local da Obra: Rua do Cerro Grande, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  

Assunto: Licença – Armazenagem de combustíveis, pedido de cedência de espaço 

público para implementação de instalação de armazenagem de GPL – Classe B1 ------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de julho de dois mil e 

vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   
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 Requerimento (s) n.º (s): 17187 de 24-04-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 5OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes, S.A. ---------------------  

Local da Obra: Vale Santa Maria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 dias 

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e seis de maio de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de 

dezassete de novembro de dois mil e vinte. ----------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 28612 de 14-07-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2020/28612 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria dos Anjos Aleluia Martins Mendes --------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Certidão – Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e seis de maio de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e 

nove de setembro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 9942 de 06-03-2019; 23254 de 24-05-2019 e 26457 de 

02-07-2020 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 681/1984 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ocean Prime Investimentos, Lda -----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Vasco da Gama, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia e piscina – legalização --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de doze de março de dois mil e vinte 

e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezoito de 

agosto de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 2465 de 16-01-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 1CP/2020 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vagatur – Sociedade de Exploração Turística e Hoteleira, Lda --------------  



3 de agosto de 2021  

Local da Obra: Avenida Sá Carneiro, Edifício Ocean Drive, Fração “M”, freguesia de 

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

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de estabelecimento comercial ------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

no parecer técnico de vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de onze dias contados 

sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da decisão agora 

enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e, ainda, a 

indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de atendimento da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta Câmara Municipal, 

durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. -------------------------   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias. -  

= 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 quarenta minutos, foi 

a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor presidente e por mim, Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro, que secretariei. ------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


