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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 

Ao décimo sétimo 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 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 três 

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

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que algumas comemorações do dia da cidade 

que estavam previstas foram canceladas, uma vez que todos sabem que as inaugurações 

não podem ser realizadas no período eleitoral. Afirmou, depois, que é sabido que irá 

acontecer um concerto da Ana Moura no espaço da Faceal, pelo que perguntou se a 

autarquia está a organizar este evento, ou se apenas o está a apoiar. Considerou, 

seguidamente, que o espaço não reúne as condições para esse efeito e que os 

vereadores não permanentes tiveram o cuidado de visitar o espaço e puderam 

constatar que o terreno foi limpo, mas existem detritos em todo o lado, amianto, 

buracos, ou seja, não se trata do sítio certo para um evento destes. Lembrou, ainda, 

que a cooperativa envolvida na organização do evento tem destinado aquele espaço para 

outro fim e que até agora não justificou as questões levantadas ao longo de várias 

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se lhe perguntassem qual seria o pior sítio 

para fazer este evento, provavelmente diria que era aquele, sobretudo por questões de 

segurança, dado se tratar de um espaço que está contaminado com coque, material que 

vai exigir muito trabalho e dinheiro para a sua remoção. Referiu, ainda, que também 

existem no espaço telheiros grandes com telhas de lusalite de amianto, algumas delas 

partidas, material que por ser anterior a mil novecentos e noventa e um tem amianto 

com certeza. Lembrou também que o risco para a saúde é acrescido quando há telhas 
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partidas e referiu ainda que também lá está uma chaminé, sendo que se desconhece se 

a estrutura da mesma é segura, uma vez que num concerto existe sempre alguma 

trepidação resultante do funcionamento das colunas de som. Defendeu, ainda, que no 

mínimo deveria ser feita uma vistoria de segurança para aferir se o espaço tem 

condições para receber pessoas, já para não falar da insegurança resultante da 

existência de buracos em vários sítios, bem como da inexistência de estacionamento. 

Disse depois que também é de considerar que a autarquia está apoiar uma cooperativa 

que ainda não justificou os duzentos mil euros. Afirmou, seguidamente, que os 

vereadores não permanentes vão querer saber se o município está a apoiar a 

cooperativa na realização deste evento e quais os valores eventualmente envolvidos, até 

porque se trata de uma cooperativa que tem estado em incumprimento praticamente 

desde o início. Referiu, ainda, que a autarquia irá apoiar esta cooperativa na realização 

de um evento pago num terreno privado, o que seria evitável. Reiterou, depois, que a 

questão mais importante é mesmo a segurança das pessoas e que se acontecer alguma 

coisa a responsabilidade será de quem permitiu a realização do evento, com é óbvio. 

Perguntou, seguidamente, qual será a participação do município neste evento e se vai 

pagar à artista. Questionou também como está a questão do protocolo com o ABC, uma 

vez que o protocolo em vigor prevê o pagamento de vinte euros por cada teste, mas 

hoje em dia já se compram testes por menos de cinco euros cada, havendo ainda a 

possibilidade da existência de testes gratuitos à população, pelo que não se justificam 

a manutenção do protocolo inicialmente celebrado. Lembrou, ainda, que se está a falar 

do dinheiro dos munícipes e de uma quantia que poderá já ultrapassar um milhão de 

euros. Perguntou, seguidamente, se já foi feito algum pagamento ao ABC no âmbito 

deste protocolo. Referiu, depois, que os vereadores não permanentes estranham muito 

ver inaugurações e visitas no dia do município. Deu seguidamente conta que foi 

convidado a estar presente na visita ao espaço que fica dentro da Escola de Paderne, 

mas deveria haver outro tipo de procedimento para com um diretor. Considerou, 

seguidamente, que existem instituições e que essas instituições têm regras e neste 

momento os agrupamentos e as escolas têm planos de contingência, planos esses que 

não permitem a circulação de pessoas externas à escola sem preparação prévia. 

Considerou depois que como diretor do agrupamento deveria ter tido conhecimento 

prévio desta visita e não ser convidado a estar presente. Defendeu, ainda, que as coisas 

não se fazem assim e há outra forma de as fazer, mantendo o respeito pelas 

instituições e por quem as representa. -------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que na última reunião e dada a frequência 
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de algumas roturas, pediu um relatório sobre o estado das canalizações enterradas do 

município. Referiu, depois, que as roturas são constantes, o que constitui um problema, 

situação que já acontece há muitos anos e que tem que ser resolvida. Afirmou, 

seguidamente, que o relatório permitiria perceber onde a autarquia tem que intervir 

mais rapidamente.  ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que entendeu por bem anular todas as inaugurações, tendo 

em conta a onda de calor que se previa e também a recomendação da Comissão Nacional 

de Eleições. Referiu, depois, que os dois espaços ajardinados que se previam abrir já 

foram abertos e estão ao serviço do público, precisamente para evitar dúvidas e 

eventuais problemas. Afirmou, seguidamente, que não houve qualquer intenção de 

ultrapassar quem que que fosse na visita que foi feita à escola de Paderne, até porque 

sempre defendeu que a direção da escola tem sempre que ser ouvida, uma vez que a 

autarquia não gere o espaço escolar, cabendo esta missão à respetiva direção. Lembrou, 

ainda, que foi diretor de uma escola secundária durante quinze anos, pelo que sabe 

perfeitamente do que está a falar. Disse depois que se está numa altura limitada em 

termos de publicitação, não se sabendo muito bem onde está a publicidade institucional 

ou não, razão pela qual apenas será feito o que há de mais institucional. Informou, 

seguidamente que será apresentado o livro do senhor doutor Sérgio Palma Brito, tendo 

sido apenas convidadas as pessoas que o autor definiu, havendo lugar ainda à atribuição 

de medalhas, o que é bastante normal que aconteça no dia da cidade. Referiu também 

que já pediu um relatório detalhado sobre os vários aspetos do centro de testagem, 

documento que deverá ser disponibilizado na próxima reunião da câmara municipal. 

Defendeu, seguidamente, que tem que ser feita uma avaliação sobre a eventual 

continuidade do Centro de Testagem. Referiu ainda que foram tidas em conta as 

questões de segurança no concerto da Ana Moura e que este evento não tem qualquer 

relação com a Martrain, tendo esta cooperativa apenas de autorizar a disponibilidade 

do terreno. Explicou, seguidamente, que se entendeu realizar o concerto ali para dar 

um ar de interioridade e que foi tida em conta toda a parte sanitária e de segurança, 

tendo inclusivamente o senhor delegado de Saúde dado o seu parecer favorável. 

Referiu também que estiveram no local técnicos da produtora e que chegaram à 

conclusão que existiam perfeitas condições para a realização do concerto. ---------------       

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a escolha deste local foi uma escolha 

política do senhor presidente. ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que quando pensou neste local não pensou exclusivamente na 

zona que está cedida à Martrain. -------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de uma responsabilidade do 

senhor presidente e que na opinião dos vereadores não permanentes não se trata do 

local apropriado para a realização deste evento. Afirmou seguidamente que até entende 

as razões alegadas pelo senhor presidente, mas é da opinião que este sítio não reúne as 

condições de segurança, nem de embelezamento exterior à volta. Lembrou, ainda, que 

existem buracos e armadilhas por todo o lado, dado que ainda lá se encontram silos das 

antigas oficinas, alguns que eram utilizados para óleos. Considerou também que um 

pequeno descuido poderá ser uma carga de trabalhos, até porque irão com certeza 

estar presentes crianças. Referiu, depois, que se continuam a ser realizados eventos 

sem serem convidados os vereadores não permanentes para os mesmos, o que não é 

correto, embora seja habitual, como aconteceu recentemente no evento em que foram 

premiados quarenta jovens. Afirmou, seguidamente, que o senhor presidente não tem 

desculpa porque esta tem sido uma forma reiterada de atuar. -----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que entende que se deva promover a 

interioridade na questão do espetáculo da Ana Moura, mas que o castelo seria o sítio 

mais indicado para o evento e que até ajudaria a dignificar o mesmo. Referiu ainda que 

junto ao castelo não existe o problema do estacionamento e toda a gente estaria muito 

mais à vontade e confortável. Considerou também que assim se aproveitava para 

dignificar aquele equipamento cultural. Afirmou seguidamente que nunca lhe passou 

pela cabeça que o senhor presidente tivesse qualquer intenção de não lhe perguntar 

nada sobre a visita à escola, mas defendeu que o problema é que se trata de um 

procedimento que está instituído nos serviços. Disse, ainda, que regra geral os 

municípios estão ao serviço das escolas e não o contrário, havendo que alertar os 

trabalhadores da autarquia para este facto. Lembrou também que não se trata de uma 

questão da visita ser ou não informada à direção, mas sim dos procedimentos das 

escolas que têm que ser preservados para a realização de qualquer evento. Referiu, 

seguidamente, que até concorda com esta iniciativa, uma vez que é uma oportunidade de 

requalificar aquela zona, mas gostaria que os procedimentos das escolas fossem 

também observados, até porque parece que há trabalhadores da autarquia que pensam 

que as escolas estão ao seu serviço. ----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que sempre transmitiu a ideia que tem que existir o maior 

respeito pelas escolas aos trabalhadores da autarquia. -------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como se iria resolver este problema se os 

trabalhadores do município insistissem nesta forma de atuar. -----------------------------  

O senhor presidente lamentou o sucedido. Reiterou depois que quem gere a escola é a 
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direção da escola e não o município, o que tem que ser respeitado. Afirmou, depois, que 

diz sempre isto a toda a gente, pelo que também foi esta a mensagem que deu ao seu 

chefe de gabinete.  ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o espaço em causa até se localiza ao ar 

livre, mas que o plano de contingência tem na mesma que ser respeitado. Referiu depois 

que a autarquia vai entregar medalhas aos alunos de excelência, no âmbito do dia da 

juventude, pelo que foi pedida às escolas a indicação destes alunos, embora depois 

tenha sido feita uma restrição neste número por causa do espaço. Afirmou, 

seguidamente, que não está muito à vontade como diretor escolar para fazer uma 

seleção de alunos excelentes dentro de alunos excelentes, pelo que defendeu que estes 

alunos ou são todos considerados excelentes, ou não são nenhuns. Disse depois que se 

devia atribuir um prémio a todos estes alunos e deveria ser feita uma cerimónia 

simbólica em que todos fossem contemplados. Explicou ainda que foi esta a razão pela 

qual o Agrupamento de Escolas de Ferreiras não avançou com qualquer nome. Afirmou, 

seguidamente, que se devia comemorar o dia da juventude de uma forma bastante 

vincada, instituindo o Conselho Municipal da Juventude neste dia, o que teria 

constituído uma marca do apoio aos jovens. Lamentou depois que se tenha antes optado 

por adotar mais uma vez medidas pontuais para agradar aos pais. -------------------------  

O senhor presidente disse que esta cerimónia tem sido feita todos os anos há já algum 

tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

de: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações Orçamentais – quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, 

seiscentos e sessenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos. -------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, cento e setenta e dois mil, setecentos e 

trinta e sete euros e quarenta e seis cêntimos. ---------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Declaração n.º 105/2021, de quatro de agosto, referente à alteração por 

A – GENERALIDADES  
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adaptação do Plano de Urbanização da Frente de Mar da Cidade de Albufeira; -----------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 239/2021, de onze de agosto, que 

recomenda ao Governo a aceleração da vacinação contra a COVID-19; ---------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 71-A/2021, de treze de agosto, que Prorroga o apoio 

extraordinário à retoma progressiva da atividade. ------------------------------------------  

= 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 – FÉRIAS = 

Subscrito pelo senhor presidente foi apresentado um documento, datado de dezasseis 

de agosto corrente, através do qual informa que se encontrará em gozo de férias de 

dia vinte e um a vinte e cinco do mês de agosto corrente. ----------------------------------  

Antes da discussão dos três assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, por 

se considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência a senhora 

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

= TRANSPORTES - FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

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

seis de agosto corrente, 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 

Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Tavira no dia sete de agosto também 

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

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

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

que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco 
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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 dos presentes, ratificar o despacho da senhora 

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

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

= TRANSPORTES - FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

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

doze de agosto corrente, 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 

Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação ao Porto nos dias treze a quinze de agosto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS E IGREJA MANÁ DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vice-presidente, em dez de 

agosto corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do 

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

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

transporte solicitado, pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Castelo de 

Vide, a Lagoa e a Montargil, nos dia vinte e vinte e dois de agosto corrente e quatro de 

setembro próximo, respetivamente, para participação em atividades desportivas, no 

âmbito do calendário desportivo e à Igreja Maná de Albufeira, para deslocação a São 

Julião do Tojal, no dia vinte e um de agosto corrente, para participação em atividades 
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religiosas. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

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

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

“Através da documentação anexa, a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira solicita a 

colaboração da Autarquia para a realização da procissão integrada nas Festas em Honra 

de N. Sra. da Orada que terá lugar no dia 1 de agosto às 21h00 entre a Ermida da 

Orada e a Igreja Matriz de Albufeira. -------------------------------------------------------  

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

1. As Festas em Honra de N. Sra. da Orada são as festas tradicionais/religiosas com 

maior relevância no Município de Albufeira; ----------------------------------------------  

2. Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 

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

na dinamização turística e no fomento à atividade económica; --------------------------  

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

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

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

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

4. Que a realização da procissão teve o parecer positivo das Autoridades de Saúde e 

que contará com o apoio da GNR para a Gestão do Trânsito; ----------------------------  

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

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

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

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

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

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  
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- A colocação de bandeiras alusivas à N. Sra. da Orada, a partir do dia 1 de agosto, na 

área circundante à Ermida da N. Sra. da Orada; --------------------------------------------  

- Autorização para corte de trânsito, com apoio policial, para realização da procissão no 

dia 1 de agosto, com partida às 21h00 da Ermida da Orada, para a Igreja Matriz, 

conforme anexo 1, nos termos da informação dos serviços mencionada na distribuição 

SGDCMA/2021/51433, a qual se transcreve: -----------------------------------------------   

“Não se vê inconveniente na realização e corte de trânsito na realização de 3 

procissões que irão decorrer no âmbito das Festividades em Honra de Nossa Senhora 

da Orada, desde que sejam cumpridas todas as normas. ------------------------------------  

1. Haja colaboração policial durante a duração do evento com especial controlo nos 

cruzamentos; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Não sejam pintadas no pavimento quaisquer marcas de carater definitivo que possam 

vir a alterar o funcionamento normal do trânsito; -------------------------------------------  

3. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos e avisar os mesmos; -  

4. A zona do evento e área circundante sejam limpas de todos os lixos e resíduos 

provenientes do evento; ----------------------------------------------------------------------  

5. A organização tenha seguro adequado ao evento; Deverá dar-se conhecimento deste 

evento à GNR, Policia Municipal, Bombeiros Voluntários de Albufeira e Serviço 

Municipal de Proteção Civil.” ------------------------------------------------------------------  

- 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 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em doze de agosto corrente, do 

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

“Através da documentação anexo, vem a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira 

solicitar a colaboração da Autarquia para a realização das Cerimónias que integram as 

Festas em Honra de N. Sra. da Orada, que vão ter lugar no dia 12 e 14 de agosto. --------   

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

1) Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 13 de Setembro, os 

municípios enquanto autarquias locais, dispõem de atribuições em domínios vários, 

designadamente nas áreas de património, cultura e ciência, (alínea e) do n.º 2) e 

ainda acção social (alínea h) do n.º 2); ----------------------------------------------------  
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2) Sem prejuízo da prossecução direta das atribuições referidas na alínea 

antecedente, o Município de Albufeira tem assumido um papel interventivo no apoio 

às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do 

património e da cultura concelhios, considerando-as parceiras determinantes na 

concretização dos seus objectivos; -------------------------------------------------------  

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

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

à realização de eventos de interesse para o Município, de acordo com o previsto na 

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

4) Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

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

recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro; --------------------------------------------------------------  

5) As Paróquias são entidades com um papel relevante na promoção e organização de 

várias festividades, as quais, paralelamente, contribuem para a divulgação da cultura 

e património locais, além de dinamizarem, transversalmente, o turismo e a economia 

local; ----------------------------------------------------------------------------------------  

6) As Festas em Honra de N. Sra. da Orada são as festas tradicionais/religiosas com 

maior relevância no Município de Albufeira e que todos os anos reúne centenas de 

pessoas para agradecer e pedir a proteção da Virgem, conhecida por abençoar os 

pescadores da terra; ----------------------------------------------------------------------  

7) Trata-se de uma manifestação religiosa de grande significado para os 

Albufeirenses, que se realiza há mais de 500 anos, e que atualmente já faz parte 

dos principais roteiros de turismo religioso a nível nacional; ----------------------------  

8) Que estão reunidas as diligências para realizar as procissões em segurança, no 

âmbito do COVID 19, e obteve o parecer positivo das Autoridades de Saúde, 

contará com o apoio da GNR para a Gestão do Trânsito e com a Proteção Civil; --------  

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

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

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

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

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

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

- Autorização para o corte de trânsito, com apoio policial, para as procissões que terão 

lugar no dia 12 de agosto entre a Igreja Matriz de Albufeira e a Ermida Orada, às 
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21h00, e no dia 14 de agosto entre a Ermida da Orada para o Porto de Abrigo e 

regresso à Capela após a Cerimónia, nos termos da informação dos serviços 

mencionados na distribuição SGDCMA/2021/51433, que se transcreve: ------------------  

-“Não se vê inconveniente na realização e corte de trânsito na realização de 3 

procissões que irão decorrer no âmbito das Festividades em Honra de Nossa Senhora 

da Orada, desde que sejam cumpridas todas as normas. ------------------------------------  

1. Haja colaboração policial durante a duração do evento com especial controlo nos 

cruzamentos; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Não sejam pintadas no pavimento quaisquer marcas de carater definitivo que possam 

vir a alterar o funcionamento normal do trânsito; -------------------------------------------  

3. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos e avisar os mesmos;  

4. A zona do evento e área circundante sejam limpas de todos os lixos e resíduos 

provenientes do evento; ----------------------------------------------------------------------  

5. A organização tenha seguro adequado ao evento; Deverá dar-se conhecimento deste 

evento à GNR, Policia Municipal, Bombeiros Voluntários de Albufeira e Serviço 

Municipal de Proteção Civil.” ------------------------------------------------------------------  

- Para a celebração da Eucaristia que se irá realizar no dia 14 de agosto, às 18h00, no 

parque de Estacionamento da Receção Marina de Albufeira: -------------------------------   

a) Disponibilização, transporte, montagem e desmontagem da logística de suporte ao 

evento, por parte da DTDEC, nomeadamente: palco com as dimensões de 12mx5m; 1 

módulo de escadas para o palco; 200 cadeiras de plástico, disponibilização e 

colocação de 67 baias, com recurso a trabalho suplementar nos termos do informado 

pelos serviços na distribuição SGDCMA/2021/51435; ----------------------------------  

b) Cedência de material desinfetante conforme o teor da informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2021/52344, designadamente: ----------------------------------  

- 30 artigos para sinalização de pavimento; --------------------------------------------------  

- 1 garrafão de 5 litros de solução para desinfeção de mão; --------------------------------  

- 3 garrafas de 1 litro com doseador; --------------------------------------------------------  

- 1 dispensador de pé -------------------------------------------------------------------------  

- 200 máscaras cirúrgicas --------------------------------------------------------------------  

c) Montagem de um stand para apoio à organização; ----------------------------------------  

d) Transporte de 67 baias para reserva e vedação da área do parque de 

estacionamento onde se vai realizar a cerimónia a partir do dia 12 de agosto à noite, 

na sequência das indicações da DAVEGF, na distribuição SGDCMA/2021/51433; -----  
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e) Colocação de 2 contentores de lixo no recinto da Cerimónia dia 14 de agosto pela 

Lusagua; ------------------------------------------------------------------------------------  

f) Montagem de Stand de madeira para apoio à organização. ------------------------------  

- Disponibilização de meios técnicos e humanos necessários à realização do evento; ------  

- 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 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

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

= APOIOS – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em dez de agosto corrente, do 

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

“Através de documentação anexa ao presente despacho, o Imortal Desportivo Clube 

solicita a cedência do Auditório Municipal de Albufeira e os meios técnicos e humanos 

necessários para o funcionamento com o objetivo de levar a efeito uma reunião entre 

os órgãos diretivos e os pais dos atletas, nos dias 12 e 27 de agosto 2021, no período 

compreendido entre as 19H00 e as 21H00. --------------------------------------------------  

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

1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia 10 de agosto, em alternativa ao dia 

12, por se encontrar ocupado; -------------------------------------------------------------  

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

projetos de natureza educativa, cultural e social; ---------------------------------------  

3. Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 2º 

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

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

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

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”; ------------------  

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

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

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

75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o pedido com 
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obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação pela Câmara Municipal na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Autorizar a cedência do Auditório Municipal de Albufeira, ao Imortal Desportivo Clube, 

no dia 10 de agosto, no período compreendido entre as 19H00 e as 21H00, nos 

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

a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, ao abrigo do disposto no nº 1 

do artº 2º do Regulamento de Utilização do A.M.A; -------------------------------------  

b) Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município; ----  

c) Responsabilizar a requerente pelo cumprimento das Medidas de Prevenção e Regras 

de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 19, que se anexam; -------  

d) E remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação 

invocada, para a reunião de câmara seguinte.” -------------------------------------------  

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

= APOIOS – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

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

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, o Imortal Desportivo Clube 

solicita a cedência do Auditório Municipal de Albufeira e os meios técnicos e humanos 

necessários para o funcionamento, com o objetivo de levar a efeito uma reunião entre 

os órgãos diretivos e os pais dos atletas, nos dias 12 e 27 de agosto 2021, no período 

compreendido entre as 19H00 e as 21H00. --------------------------------------------------  

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

1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia 27 de agosto, no horário solicitado; --  

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

projetos de natureza educativa, cultural e social; ---------------------------------------  

3. Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 2º 

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

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

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

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”. ------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal ao Imortal Desportivo Clube, no dia 27 de agosto, no período compreendido 

entre as 19H00 e as 21H00, nos seguintes termos: -----------------------------------------  

a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, ao abrigo do disposto no nº 1 

do artº 2º do Regulamento de Utilização do A.M.A; --------------------------------------  

b) Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município; ----  

c) Responsabilizar a requerente pelo cumprimento das Medidas de Prevenção e Regras 

de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 19, que se anexam.” ------  

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

= APOIOS – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

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

= APOIOS – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

= APOIOS – MOTO CLUBE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de agosto corrente, foi 

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

“Através do documento anexo, vem o Moto Clube de Albufeira solicitar apoio a esta 

edilidade para o lançamento do seu livro “30 Anos MCA”, a ter lugar no dia 20 de 

agosto de 2021, no concelho de Albufeira. ---------------------------------------------------    

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

1. Se trata de uma associação sem fins lucrativos, com sede em Albufeira e tem como 

objetivo desenvolver o amor pelas motas; ------------------------------------------------  

2. O evento irá realizar-se no novo Jardim do Montechoro e será inserido no programa 

de inauguração desse espaço, a ter lugar no dia 20 de agosto de 2021; ----------------     

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

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

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

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

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

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o “Moto Clube de Albufeira”, nos 

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

1. Produção de um Roll Up impresso a 4 cores 200x85 cm, ao abrigo do procedimento 

em vigor com a Prime Digital Unipessoal Lda. (SGDCMA/2020/4591). Contrato N. 
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95; N. Cabimento 1739; N. sequencial compromisso 38978, classificação orçamental: 

04050402.” --------------------------------------------------------------------------------  

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. ------------------------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

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

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

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

Municipal de Albufeira apoio para a realização da já tradicional Prova de Mar (15.ª 

edição), a realizar no próximo dia 21 de Agosto. --------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

modalidades de mar; -----------------------------------------------------------------------  

4. A realização do evento foi analisado e pré-aprovado pela Direcção regional de Saúde 

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

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

DRSAlg.; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

 O empréstimo de 6 baldes do lixo e respectivos sacos e 5 rolos de fita sinalizadora; -  

 A colocação de um ponto de água e de energia para o dia da prova; ---------------------  
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 Empréstimo de aparelhagem sonora com microfone sem fios e a presença de um 

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

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

 Apoio da Protecção Civil de Albufeira na Coordenação de Segurança da Prova; --------  

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

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

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

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

= APOIOS – COLÉGIO – A TURMA DO TRAQUINAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quatro de agosto corrente, foi 

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

“O Colégio “A Turma dos Traquinas” solicita autorização para utilização da Sala 

Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, dia 08 de setembro, das 

18H00 às 20H30, para realização de uma reunião de pais de início de ano lectivo. --------  

Mais solicitam a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 

Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil e datashow, bem como tela de 

projeção. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e horas 

solicitadas; ---------------------------------------------------------------------------------   

b) Que estão disponíveis os meios técnicos e humanos necessários à realização das 

atividades; ---------------------------------------------------------------------------------  

c) Que serão cumpridas as normas de segurança da DGS – Direção Geral da Saúde; -----   

d) A alínea o) 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 deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município; ---------------------   

e) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Reunião de pais de início de ano 

lectivo, ao Colégio “A Turma dos Traquinas”, nos seguintes termos: ------------------------  

∙ Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos necessários ao seu funcionamento, no dia 08 de setembro de 2021, das 

18H00 às 20H30.” -----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= APOIOS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – SERVIÇO 

DE PRESSREADER – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em nove de agosto corrente, foi 

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

“Face às atuais condicionantes no acesso a publicações como jornais e revistas em 

suporte papel por parte dos leitores nos espaços das bibliotecas públicas e atendendo à 

necessidade constante de aquisição com custo limitado deste género de materiais, a 

BIBAL – Rede de Bibliotecas do Algarve apresentou proposta à AMAL para a aquisição 

do serviço de PressReader para os municípios desta região. A aquisição deste serviço 

será efetuada pela Comunidade Intermunicipal do Algarve à empresa Wecul, pelo valor 

de 19.488,00€ para as bibliotecas municipais da Rede BIBAL. -----------------------------  

Cabe a cada município efetuar uma comparticipação financeira de 1.296,53€ (+ IVA a 

23%) a ser transferido para a AMAL. -------------------------------------------------------  

Considerando ----------------------------------------------------------------------------------  

a) Que se trata de um projeto da BIBAL - Rede de Bibliotecas do Algarve, na qual se 

integra a Biblioteca Municipal Lídia Jorge, visando a inclusão digital dos utilizadores 

destes equipamentos; ----------------------------------------------------------------------   

b) Que foi deliberado em reunião do Conselho Intermunicipal (em 23 de julho de 2021) 

aprovar a subscrição anual do serviço PressReader para a Rede de Bibliotecas do 

Algarve; ------------------------------------------------------------------------------------   

c) Que o serviço disponibiliza o acesso online a mais de 7000 títulos de jornais e 

revistas nacionais e internacionais por um custo inferior ao município face à 

aquisição de publicações em suporte papel, sem os constrangimentos da atual 

situação de pandemia; ---------------------------------------------------------------------  

d) Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere efetuar a comparticipação financeira no 

valor de 1.296,53 (+IVA a 23%) à AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve que 

irá proceder à aquisição do serviço de PressReader à empresa Wecul para as 

bibliotecas da Rede BIBAL.”------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA INFANTIL  

– PROPOSTA = 
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Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“Através do email enviado da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, 

doravante designada por APSI, à autarquia, conforme documento em anexo, vem por 

este meio solicitar ao Município de Albufeira um empréstimo de 15 baias para realizar 

um Check Point de Segurança automóvel que terá lugar no parque de estacionamento do 

Algarve Shopping. -----------------------------------------------------------------------------  

A APSI, pretende realizar nos próximos meses, Check Points de Segurança Automóvel 

em alguns pontos do país. Estes têm como principal objetivo, e considerando o período 

de verão, garantir que todas as famílias viajam em segurança para o seu destino de 

férias. Nestes, a APSI, em conjunto com a Michelin, verifica as condições em que as 

crianças são transportadas, assim como vários aspetos do veículo que influenciam a 

segurança de todos. Estas ações são pedagógicas e completamente gratuitas para as 

famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 A APSI, é uma associação sem fins lucrativos, de duração indeterminada com o 

Estatuto de Utilidade Pública; ------------------------------------------------------------  

 Tem por objeto a defesa dos Direitos da Criança e da Família, dos Direitos dos 

Consumidores, de um ambiente promotor de saúde, a prevenção dos acidentes e das 

suas consequências e a promoção da segurança infantil e juvenil; -----------------------  

 Pauta as suas ações pela defesa incondicional dos Direitos da Criança e da Família, 

pela defesa e promoção da cidadania, pelo rigor científico, técnico e profissional, 

pela isenção, coerência, inovação, complementaridade e cooperação; -------------------  

 A atividade da APSI, na concretização dos valores acima referidos, deverá 

caracterizar-se pela promoção e desenvolvimento da participação em parcerias, pelo 

ecletismo, dinamismo, sinergismo e compromisso; ----------------------------------------  

 Pretende difundir e velar pelo respeito e aplicação dos direitos das crianças e 

jovens; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Afirmar-se e acreditar-se como força social para o exercício dos direitos e 

prerrogativas consagrados na Constituição da República, na Convenção da ONU 

sobre os Direitos da Criança e na Lei da Defesa do Consumidor; ------------------------  

 Representa e defende os direitos e os interesses das crianças, jovens e famílias 

junto das autoridades, dos agentes económicos bem como da comunicação social e 

outras entidades; --------------------------------------------------------------------------  
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 Colabora com Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras entidades, 

quer sejam públicas ou privadas, que desenvolvam atividades reconhecidamente de 

apoio às crianças e jovens, nomeadamente no âmbito da ação social; -------------------  

 Estuda as condições e determinantes sociais, económicas e ambientais que 

influenciam direta ou indiretamente a ocorrência de acidentes e de traumatismos, 

ferimentos e lesões não intencionais numa ótica de ganhos em saúde; ------------------  

 Fomenta a análise crítica e a discussão coletiva dos fatores de risco e dos fatores 

protetores que estão na génese dos acidentes e dos traumatismos, ferimentos e 

lesões não intencionais; --------------------------------------------------------------------   

 Coopera e potencia o diálogo e as relações de parceria com entidades nacionais, 

comunitárias ou internacionais nas ações, atividades, programas e projetos que 

visem a prevenção dos acidentes ou a promoção da segurança;--------------------------  

 Age enquanto grupo de pressão junto das instâncias de decisão, intervindo, 

designadamente, na elaboração e execução da produção legislativa, regulamentar e 

administrativa, nacional e comunitária; ---------------------------------------------------  

 Cria e colabora em grupos técnicos, grupos de trabalho e parcerias pluridisciplinares 

que numa abordagem transdisciplinar, concorram para a prossecução dos objetivos, 

estudo das situações e preparação de respostas; ----------------------------------------  

 Organiza e colabora em estudos e investigações, análises e ensaios de produtos e de 

situações para o melhor conhecimento da génese dos acidentes, da eficácia e 

eficiência das medidas protetoras passivas e ativas, e da qualidade e características 

dos produtos, bens e serviços; ------------------------------------------------------------  

 Denuncia as práticas abusivas e as condutas inadequadas que possam produzir 

acidentes ou traumatismos, ferimentos e lesões acidentais; ----------------------------  

 Organiza e colabora em ações de formação;  ---------------------------------------------  

 Desenvolve e divulga orientações dirigidas aos consumidores para uma escolha 

criteriosa de bens e serviços; -------------------------------------------------------------  

 Exerce qualquer atividade que contribua para a melhoria da qualidade de vida das 

crianças, dos jovens e das suas famílias e para o bem-estar da população em geral; ---  

 Observa os Estatutos da APSI (em anexo); ----------------------------------------------  

 O apoio se enquadra na alínea u), do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

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

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

 A autarquia tem vindo a colaborar com a APSI em diversas atividades. ----------------  



17 de agosto de 2021  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere o seguinte: -----------------------------------------  

1. Ceda temporariamente 15 baias metálicas no período de 10 a 12 de setembro de 

2021, a serem colocadas no parque de estacionamento do Algarve Shopping.” ---------  

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

= ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS, 

PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - ADESÃO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em cinco de agosto corrente, foi 

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

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

1. A Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação 

e Documentação, designada abreviadamente por BAD, é uma pessoa coletiva de 

utilidade pública sem fins lucrativos, que se rege pelos presentes estatutos, pelo seu 

Regulamento Interno e pela lei geral aplicável, vigorando por um período indeterminado.   

De acordo com os Estatutos em anexo à presente proposta, a BAD tem como fins: -------  

a) Defender e apoiar os interesses dos seus associados em todos os aspetos relativos 

às suas atividades e carreiras, bem como reforçar os laços de solidariedade na 

profissão; --------------------------------------------------------------------------------------  

b) Sensibilizar para a importância da criação e desenvolvimento de serviços de 

Informação e Documentação (bibliotecas, arquivos, e museus, entre outros); -------------  

c) Fazer progredir a área profissional e científica da Informação e Documentação, 

contribuindo ativamente para a promoção do bem-estar económico, social, educativo e 

cultural da população. -------------------------------------------------------------------------  

Para alcançar estes fins, a Associação prossegue os seguintes objetivos: -----------------  

a) Defender o direito à informação, reafirmando o seu valor para a construção de uma 

sociedade, mais justa, inclusiva, democrática e transparente; ------------------------------  

b) Contribuir para a definição de políticas de informação adequadas ao país, bem como 

promover as melhores práticas no domínio da área profissional e científica da 

Informação e Documentação; -----------------------------------------------------------------  

c) Concorrer para a elevação dos padrões de ensino dos profissionais de Informação e 

Documentação e apoiar a sua formação e valorização de competências científico-

técnicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

d) Contribuir para o enriquecimento e a promoção da área profissional e científica da 

Informação e Documentação através do fomento da investigação de qualidade; ----------  
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e) Reafirmar, aprofundar e disseminar os fundamentos éticos da profissão e zelar pelo 

cumprimento dos códigos de ética e deontologia da área profissional; ---------------------  

f) Atuar no sentido de aumentar a visibilidade social e política dos serviços e dos 

profissionais do setor, perseguindo o reconhecimento da relevância dos mesmos para o 

desenvolvimento da sociedade; ---------------------------------------------------------------   

g) Estimular a comunicação entre os profissionais do sector, promovendo a partilha de 

ideias e experiências; -------------------------------------------------------------------------  

h) Fomentar o estabelecimento de redes colaborativas e de relações com associações 

internacionais congéneres, ou outras que se revelem úteis à prossecução dos fins da 

BAD; -------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Refletir e tomar posição sobre questões de ordem científica, técnica e 

administrativa relativas aos profissionais, serviços de Informação e Documentação e 

cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------   

2. De acordo com o artigo 5.º dos Estatutos podem ser associados da BAD as pessoas 

individuais ou coletivas que afirmem a sua adesão aos estatutos. São associados 

coletivos as pessoas coletivas que produzam ou detenham património documental e/ou 

contribuam com a sua ação para a qualificação, preservação, acesso e divulgação desse 

património ou da área profissional e científica da Informação e Documentação. ----------   

3. A adesão à BAD promove a valorização dos profissionais de Informação e 

Documentação, através da formação e desenvolvimento de competências científico-

técnicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. A adesão do Município de Albufeira à BAD permite a redução de custos com a 

formação dos técnicos das áreas de biblioteca e arquivo do município; --------------------   

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

- A adesão do Município de Albufeira à Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação; ---------------------------------  

- O pagamento de uma quota anual de 180€; -------------------------------------------------  

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

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

= MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS MUNICIPAIS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente, em seis de agosto corrente, foi apresentada uma 

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

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

Que conforme o previsto no Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, na 

conjugação dos seus artigos 14º e 15º, a atribuição de medalhas de Bons Serviços 
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Municipais destina-se a trabalhadores da Câmara Municipal que ao longo de 15, 25 e 35 

anos de serviço, hajam demonstrado zelo, dedicação e competência, devendo a sua 

entrega decorrer durante as cerimónias do Feriado Municipal. -----------------------------  

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

A atribuição de Medalhas aos funcionários da Câmara Municipal que tenham ou 

continuem a oferecer os seus serviços ao Município de Albufeira há 15 anos ou mais 

(Medalha de Grau Bronze), há 25 anos ou mais (Medalha de Grau Prata), há 35 anos ou 

mais (Medalha de Grau Ouro), inserindo-se igualmente nesta datação os funcionários 

aposentados e cujas respetivas listas seguem em anexo.” ----------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar das listas nela referidas, documentos que se dão 

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

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

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

= SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – PROPOSTA = 

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

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

a) A Lei de Orçamento de Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro), 

doravante designado por LOE 2021, veio criar, através do artigo 24.º, um novo 

suplemento remuneratório, designado de “Suplemento de penosidade e 

insalubridade”; -----------------------------------------------------------------------------  

b) Nos termos do disposto n.º 1, do artigo n.º 24.º da LOE 2021, o suplemento é 

previsto para os trabalhadores com vínculo de emprego público, “…da carreira geral 

de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e tratamento de 

resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos 

procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de 

sepulturas de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento 

da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 

degradação de saúde…”; -------------------------------------------------------------------  

c) O artigo n.º 159.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo 

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, prevê as condições de atribuição dos suplementos 

remuneratórios, sendo que o n.º 1 refere que os suplementos remuneratórios 

destinam-se a compensar as especiais circunstâncias inerentes à exposição daqueles 

trabalhadores a condições de trabalho penosas e insalubres, que estão associadas a 

postos de trabalho “que apresentem condições mais exigentes” quando comparados 
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com “outros postos de trabalho caracterizados por idêntico cargo ou por idêntica 

carreira e categoria”;----------------------------------------------------------------------  

d) Prevê-se, ainda, que o suplemento seja atribuído por cada dia de trabalho 

efetivamente prestado em que seja reconhecido um determinado nível de 

insalubridade ou penosidade: baixo, médio ou alto, sendo o seu valor diário abonado 

no intervalo entre 3,36€ e 4,09€ e 15% da remuneração base diária, 

respetivamente, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou 

finalidade, independentemente da sua denominação; ------------------------------------  

e) O relatório técnico da Unidade de Segurança e Saúde no Trabalho fundamenta as 

funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade e identifica as 

concretas funções e/ou tarefas desempenhadas pelos trabalhadores da carreira 

geral de assistente operacional suscetíveis de preencherem tais requisitos, bem 

como ainda sobre o respetivo nível de penosidade e insalubridade – Anexo I; ----------  

f) Na informação conjunta da diretora do DGF, da chefe da DGF/DRH e do 

responsável da DGF/USST é efetuada uma análise da informação prestada pelos 

dirigentes das unidades orgânicas das áreas envolvidas no suplemento de penosidade 

e insalubridade, é apresentada a relação dos respetivos encargos financeiros, bem 

como descritos os procedimentos de identificação mensal da efetiva prestação de 

trabalho com nível de penosidade e insalubridade – Anexo II; --------------------------  

g) Os encargos inerentes às funções que preenchem os requisitos de penosidade e 

insalubridade encontram-se devidamente cabimentados, conforme ficha de 

cabimento da DGF/DF, na qual consta o encargo anual - Anexo III; --------------------  

h) Foi efetuada a audição aos representantes dos trabalhadores, conforme previsto no 

n.º 3, do artigo 24.º, da LOE 2021, sendo que relativamente às áreas referenciadas 

nas exposições apresentadas pelo SINTAP e STE, por não se encontrarem previstas 

no artigo 24.º do normativo legal invocado, solicitar-se-á parecer à CCDR-Algarve - 

anexo IV; -----------------------------------------------------------------------------------  

i) Compete ao órgão executivo, sob proposta financeira sustentada, definir quais as 

funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, ouvidos os 

representantes dos trabalhadores e com fundamento no parecer técnico dos 

serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho e da informação conjunta da 

diretora do DGF, da chefe da DGF/DRH e do responsável da DGF/USST. -------------  

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

Que, a Câmara Municipal, no exercício da competência fixada no n.º 3 do artigo 24.º da 

LOE, Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro, ouvidos os representantes dos trabalhadores 



17 de agosto de 2021  

e com base no relatório técnico da USST e da informação conjunta da diretora do DGF, 

da chefe da DGF/DRH e do responsável da DGF/USST, delibere: -------------------------  

1. Definir as funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade nos 

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

1.1. Funções na área de recolha de tratamento de resíduos e tratamento de efluentes – 

trabalhadores com funções de retirada de resíduos das grelhas, manutenção de 

equipamentos, utilização de ferramentas manuais/elétricas, limpeza/manutenção de 

equipamentos ou edifícios, limpeza de poços de estações elevatórias; ---------------------  

1.2. Funções na área do saneamento - trabalhadores com as funções de limpeza de 

fossas e desentupimento de esgotos; --------------------------------------------------------  

1.3. Funções na área da higiene urbana, com as seguintes tipologias de intervenção: ------  

i. Limpeza urbana - praias – trabalhadores com as seguintes funções: recolha de 

resíduos urbanos; --------------------------------------------------------------------------  

ii. Limpeza de sanitários e mercados – trabalhadores com as seguintes funções: 

limpeza de sanitários e mercados abertos ao público. -----------------------------------  

1.4. Funções na área dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, 

abertura e aterro de sepulturas - trabalhadores com as seguintes funções: abertura de 

sepulturas, exumação; abertura e aterro de sepulturas, inumação, exumação. -------------  

2. Fixar os valores do suplemento de penosidade e insalubridade por cada dia 

trabalhado, sendo, para o nível médio de 4,09 € (funções elencada nas subalíneas i) e 

ii), da alínea 1.3), do ponto 1) e nível alto de 15% € da remuneração base diária, 

(funções elencadas nas alíneas 1.1), 1.2) e 1.4), do ponto 1); -----------------------------  

3. Sejam aprovados os procedimentos de identificação mensal da efetiva prestação de 

trabalho com nível de penosidade e insalubridade descritos nas alíneas e), f) e g), da 

informação conjunta da diretora do DGF, da chefe da DGF/DRH e do responsável da 

DGF/USST – Anexo II; -------------------------------------------------------------------  

4. Que o pagamento do suplemento de penosidade e insalubridade seja devido, com 

feitos retroativos, a 1 de janeiro de 2021. -----------------------------------------------  

Anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Anexo I – Relatório técnico da Unidade de Segurança e Saúde no trabalho; --------------  

Anexo II – Informação conjunta da diretora do DGF, da chefe da DGF/DRH e do 

responsável da DGF/USST; -------------------------------------------------------------------  

Anexo III – Ficha de Cabimento; -------------------------------------------------------------  

Anexo IV – Pareceres dos representantes dos trabalhadores.” ----------------------------  

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



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de agosto de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

= FUNDO DE APOIO EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO – III FASE 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em nove de agosto corrente, foi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprovar no dia 16/02/2021, a criação da III Fase do Fundo de Apoio Empresarial e 

Associativo, com uma dotação de 542.000€. -------------------------------------------------  

A atribuição do apoio estava condicionada à obrigatoriedade dos empresários 

manterem a atividade aberta, bem como manterem os postos de trabalho existentes à 

data da formalização da candidatura até 31 de julho de 2021. -----------------------------  

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

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

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

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

vista à prevenção, contenção e mitigação da infeção, bem como a regular fixação de 

limites e condicionamentos à circulação e aglomeração de pessoas, provocaram enormes 

impactos na atividade económica, em particular nas empresas de menor dimensão e nos 

setores mais dependentes do mercado interno e do turismo. -------------------------------  

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

 A suspensão da obrigatoriedade dos beneficiários fazerem prova da manutenção dos 

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

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

 A notificação de todos os beneficiários no âmbito da III Fase do Fundo de Apoio 

Empresarial e Associativo, da não necessidade (excecionalmente), do envio dos 

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

da atividade aberta até ao dia 31 de julho de 2021.” ------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se os critérios se mantinham. -------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o objetivo era suspender a 
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obrigatoriedade que havia nos fundos que foram aprovados.  ---------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou o que acontecia aos que foram 

recusados para trás. Questionou ainda se estas pessoas se podiam recandidatar 

novamente e ser aceites. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que esta proposta apenas poderia incluir os 

candidatos da terceira fase.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz explicou que os candidatos que foram 

beneficiados com o fundo tinham uma obrigatoriedade de manter os postos de 

trabalho e agora deixam de ter essa obrigatoriedade. ----------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou o que acontecia aos candidatos da 

segunda e da primeira fase. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu que a proposta fosse aprovada, mas 

mantendo os benificiários da primeira, segunda e terceiras fases. --------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que no considerandos se perceber que o 

objetivo da proposta é salvaguardar aqueles pequenos comércios que acabaram por 

fechar mesmo tendo recebido o apoio, sendo depois duplamente penalizados, uma 

vez que tiveram que devolver o apoio. Referiu ainda que os beneficiários da 

primeira e segunda fase cumpriram estes critérios, pelo que esta proposta apenas 

se dirige aos beneficiários da terceira fase. ---------------------------------------------   

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE 

CAÇADORES E PESCADORES DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de agosto corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA e a ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E 

PESCADORES DE ALBUFEIRA pretendem concretizar um Protocolo de Colaboração 

que permita a colaboração entre as partes, com vista à promoção e apoio das atividades 

e projetos desenvolvidos por esta associação. -----------------------------------------------   

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

1. A Associação de Caçadores e Pescadores de Albufeira é uma instituição que se 

dedica à realização de atividades sociais, recreativas, culturais, desportivas e 

lúdica, tendo por objetivo a realização de iniciativas de apoio aos caçadores e 

pescadores do concelho e desempenhando um papel importante na defesa e 

promoção do mundo rural; -----------------------------------------------------------------  

2. A Lei de Bases Gerais da Caça visa a proteção, conservação e fomento da fauna 
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cinegética; ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Os recursos cinegéticos constituem um património natural renovável de uso racional, 

conducente a uma produção sustentada no respeito pelos princípios da conservação 

da natureza e dos equilíbrios biológicos; -------------------------------------------------   

4. A caça constitui um fator de riqueza nacional, de desenvolvimento regional e local, 

de apoio e valorização do mundo rural; ---------------------------------------------------  

5. A portaria nº 831/2002 de 9 de Julho criou uma zona de caça municipal de 

Albufeira (Z.C.M.A.); ----------------------------------------------------------------------  

6. Foi transferida, a sua gestão para a Associação de Caçadores e Pescadores de 

Albufeira, que se propõe, além da gestão ordenada da caça, criar um centro 

cinegético com fins formativos e recreativos; -------------------------------------------  

7. O “Município” entende que a Zona de Caça Municipal é uma mais-valia para o 

concelho de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

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

u), do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, deliberar sobre 

formas de apoio a entidades legalmente existentes com vista à realização de 

eventos e atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa, 

que tenham interesse para o Município; --------------------------------------------------  

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111 – B/2017, de 31 de Agosto na sua atual 

redação. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo de Colaboração com vista ao apoio das atividades e projetos da Associação de 

Caçadores de Albufeira.” ---------------------------------------------------------------------  

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 afirmou que antes de sair no ponto seguinte 

gostaria de dizer que tomou conhecimento deste protocolo através de uma 

chamada do adjunto do senhor presidente perguntando qual o seu nome completo 

para fazer o protocolo. Referiu, depois, que não está em causa o protocolo, mas 

defendeu que o procedimento correto passaria por falar primeiro com as escolas 
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para dar a conhecer o teor do protocolo e só depois agendar o mesmo para a 

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

O senhor presidente concordou e defendeu que as outras partes envolvidas em 

qualquer protocolo devem ser primeiro ouvidas. -------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que infelizmente esta forma de proceder 

parece ser habitual. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que já chamou várias vezes a atenção das pessoas para 

a necessidade de procederem de outra forma. -------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente defendeu que o senhor presidente deveria 

disciplinar as pessoas. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria falar novamente com as pessoas em causa e 

pediu desculpa pelo sucedido. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

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

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS DE ALBUFEIRA, ALBUFEIRA POENTE E FERREIRAS – FEDERAÇÃO DE 

ANDEBOL DE PORTUGAL – ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO ALGARVE – CLUBE 

DESPORTIVO AREIAS DE S. JOÃO – PROPOSTA = 

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

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

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

ALBUFEIRA, ALBUFEIRA POENTE e FERREIRAS, a FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE 

PORTUGAL, a ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO ALGARVE e o CLUBE DESPORTIVO 

AREIAS DE SÃO JOÃO, pretendem concretizar um Protocolo de Colaboração que 

permita o desenvolvimento da prática de andebol junto da população escolar. -------------   

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

1. O projeto “Iniciação ao Andebol” visa proporcionar aos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho de Albufeira a oportunidade de introduzir o Andebol no âmbito do 

Programa de Apoio à Expressão Física-Motora no 1.º ciclo do Ensino Básico; -----------  

2. Se trata de uma oportunidade para muitas crianças de praticarem Andebol e de 

promoverem o primeiro contacto com a modalidade; -------------------------------------  
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3. O Andebol assume particular importância no desenvolvimento global da criança, na 

aquisição de destrezas motoras, hábitos e atitudes indispensáveis para uma vida 

ativa e saudável; ---------------------------------------------------------------------------  

4. Se pretende motivar a promoção da igualdade de oportunidades na aprendizagem da 

modalidade de Andebol, aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, dando cumprimento 

às orientações programáticas curriculares da Expressão e Educação Físico-Motora. --  

5. Os Agrupamentos demonstraram interesse em aderir ao Projeto proposto, estando 

aprovado em Conselho Pedagógico a participação dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, das diversas Escolas que deles fazem parte. ------------------------------------  

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

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

7. O “Município” detém excelentes infraestruturas desportivas para a prática da 

modalidade de Andebol; -------------------------------------------------------------------  

8. Existe disponibilidade por parte dos serviços municipais em darem resposta àquilo 

que são os compromissos assumidos pelo Município, no âmbito deste Protocolo. -------  

9. O Clube desenvolve, através da sua Secção de Andebol, um trabalho de base que 

pretende dar resposta às necessidades da prática desportiva, tendo em conta que 

os jovens só conseguem praticar a modalidade no Desporto Escolar, no qual se 

verifica um elevado número de participantes; --------------------------------------------  

10. A 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 paragem de toda a atividade desportiva dos clubes e associações. --------  

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

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

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

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo de Colaboração com vista à implementação deste projeto.”----------------------  

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

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

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE CONDIÇÕES E CONTRATAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 

 – PROPOSTA = 

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

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

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

A EIP de Albufeira é uma necessidade operacional já identificada, face ao nível de 

risco e ao número de ocorrências que se registam no concelho de Albufeira. --------------  

O ofício remetido pelo Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira reforça a necessidade da criação de uma 2ª EIP. ---------------  

O objectivo é dotar o concelho com uma equipa que estará em permanência no quartel 

de bombeiros para prestar socorro às populações. ------------------------------------------  

Num município com mais de 44.000 habitantes (resultados preliminares Censos 2021) e 

com diversos riscos e vulnerabilidades, a criação de uma Equipa de Intervenção 

Permanente vem reforçar e melhorar a capacidade de socorro em múltiplas valências, 

como combate a incêndios, socorro às populações em caso de incêndios, inundações, 

desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes ou catástrofes, naufrágios, 

socorro complementar, em segunda intervenção, desencarceramento ou apoio a 

sinistrados no âmbito da urgência pré – hospitalar. -----------------------------------------  

O nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 248/2012, de 21 de novembro, prevê que, nos 

municípios em que se justifique, os corpos de bombeiros voluntários ou mistos detidos 

pelas associações humanitárias de bombeiros podem dispor de equipas de intervenção 

permanente (EIP), cuja composição e funcionamento é definida pela Portaria nº 1358, 

de 15 de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 75/2011, de 15 de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------  

Foi aprovado na passada reunião de Câmara do dia 29.01.2019 a constituição da EIP, 

materialização do Protocolo entre o Município de Albufeira, Autoridade Nacional de 

Proteção Civil e a comparticipação financeira à AHBVA. ------------------------------------  

O valor estimado é de € 35.000,00 euros. ---------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar o Protocolo 

de Condições e Contratação para Funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente 
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(EIP) de Albufeira (em anexo).” --------------------------------------------------------------  

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 alertou para o facto deste protocolo não ser o 

habitual, tratando-se antes de constituir uma segunda equipa de intervenção, pelo 

que perguntou se seria mesmo necessária a existência de uma segunda equipa, 

tendo também em conta a dimensão do concelho e a floresta que o mesmo tem. ----  

O senhor presidente respondeu afirmativamente e informou que o senhor doutor 

Vaz Pinto lhe transmitiu essa necessidade. -----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que há duas semanas foi feita a entrega 

das duas ambulâncias e o senhor comandante informou que por vezes Albufeira não 

tem uma equipa em permanência para ajudar as pessoas de Albufeira, o que 

implica esperar que venham ambulâncias de fora em alguns casos. Defendeu, 

depois, que não faz muito sentido financiar equipas de primeira intervenção para 

estar em permanência no concelho e depois não conseguir exigir que haja 

ambulâncias em permanência no mesmo concelho, até porque a autarquia ofereceu 

duas ambulâncias aos bombeiros. Referiu, seguidamente, que se devia exigir 

minimamente a presença permanente de ambulâncias no concelho para ajudar quem 

precisa, não devendo os munícipes que pagam isto tudo esperar trinta minutos por 

uma ambulância de fora do concelho. Disse depois que noutro dia uma professora 

da Escola das Ferreiras teve um acidente junto à baixa de Faro e a ambulância 

que a socorreu deslocou-se de Albufeira. -------------------------------------------------     

O senhor presidente disse que quem faz essa gestão é o 112. -------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o protocolo em apreço vai ser 

celebrado com a Proteção Civil Nacional, pelo que se deveria exigir que pelo menos 

uma ambulância permaneça no concelho, até porque o município acabou de dar duas 

ambulâncias aos bombeiros. -----------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que isso acontece em Albufeira, mas também acontece 

em todo o lado. Referiu, ainda, que muitas vezes as ambulâncias têm serviços no 

exterior do concelho.  -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou, mas afirmou que não existem muitos 

concelhos com segundas equipas de intervenção. Defendeu, depois, que Albufeira 

não pode estar sempre a financiar tudo e depois não ter meios no seu próprio 

concelho, pelo que devia haver um maior grau de exigência. ----------------------------  



17 de agosto de 2021  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o senhor presidente já mostrou o 

seu descontentamento por várias vezes pelo facto de nem sempre existir 

ambulâncias disponíveis em Albufeira, mas também há que aceitar que esta 

questão é gerida pelo 112. Referiu, depois, que já não é a primeira vez que esta 

segunda equipa é falada, dado que em dois mil e dezanove também houve um 

segundo pedido para ter esta equipa de reforço de prevenção. Lembrou, ainda, 

que os meios de Albufeira também ajudam os outros concelhos, como aconteceu 

muito recentemente em Castro Marim, concelho para onde também seguiram 

elementos da Proteção Civil de Albufeira. Defendeu, seguidamente, que o facto de 

terem sido dadas duas ambulâncias aos bombeiros também vai ajudar a minimizar 

um pouco esta questão de nem sempre existirem estes meios disponíveis em 

Albufeira. Referiu, depois, que este é também um sinal de que a autarquia está a 

desenvolver esforços para que a resposta seja célere. ----------------------------------    

O senhor presidente lembrou que a missão principal dos bombeiros não é a 

emergência médica, mas sim a questão dos incêndios. Referiu, depois, que esta 

missão é sobretudo do Instituto Nacional de Emergência Médica. Lembrou, ainda, 

que também existem veículos de emergência médica do INEM que são conduzidos 

por bombeiros. Referiu, ainda, que em Albufeira existem duas ambulâncias do 

INEM, mas apenas uma é financiada pelo estado central. Afirmou, seguidamente, 

que Albufeira está localizada na confluência de duas autoestradas, pelo que tem 

que dar um apoio extra, tanto para um lado, como para o outro, o que pode não 

acontecer em outros concelhos. ------------------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – ACRO AL-BUHERA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ACRO AL-

BUHERA, 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 Acro Al-buhera.” --------------  

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 a 
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atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dezassete mil e trezentos e 

dez euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil euros, a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem 

como a disponibilização de uma verba suplementar até três mil e duzentos 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 – ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ALBUFEIRA 

FUTSAL 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. ---------------------------------------------------------  
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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 Albufeira Futsal Clube.”-------   

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de onze mil, quatrocentos e 

sessenta e dois euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil 

euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de 

Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil 

euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até oitocentos 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 – ALBUFEIRA SURF CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ALBUFEIRA SURF 

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, 
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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. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Albufeira Surf Clube.” --------   

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de sete mil, novecentos e 
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quarenta e nove euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil 

euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de 

Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil 

euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até oitocentos 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. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA e a ASSOCIAÇÃO DE NADADORES 

SALVADORES DE ALBUFEIRA pretendem concretizar um Protocolo de Colaboração 

que permita a colaboração entre as partes, com vista à promoção das melhorias das 

condições de segurança das Piscinas Municipais de Albufeira, bem como dos eventos 

com interesse para a população do concelho. ------------------------------------------------   

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

a) A “ANSA” é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objeto social a 

prestação de serviços de assistência humanitária, a formação na área de salvamento 

aquático, socorrismo e atividades conexas e o desenvolvimento de atividades na área 

de assistência nas praias e em outros meios aquáticos; ----------------------------------  

b) A “ANSA” colabora com o “Município” nos mais diversos projetos e atividades, e 

realiza ao longo do ano diversas ações de formação na área do salvamento em meio 

aquático e atividades conexas, através da realização de cursos de Nadadores 

Salvadores e Formação Específica para EEAT (Exame Específico de Aptidão 

Técnica), em colaboração com a Delegação Marítima, o Instituto de Socorros a 

Náufragos e a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores; -----------------------  

c) A “ANSA” promove atividades recreativas para os sócios; ------------------------------   

d) A “ANSA” é a única associação de nadadores salvadores do concelho que está 

inscrita na Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores; ---------------------------  

e) A “ANSA” tem a necessidade de adquirir de forma continuada, diverso material de 

escritório, bem como equipamento operacional e de treino necessário ao seu bom 

funcionamento; -----------------------------------------------------------------------------  

f) A “ANSA”, apesar de já possuir algum material de trabalho, não tem meios 

financeiros para custear a execução dos diversos projetos, tendo de recorrer a 



17 de agosto de 2021  

apoios particulares, empresas e do Instituto de Socorros a Náufragos; ---------------  

g) As atividades desenvolvidas pela “ANSA” são de interesse para o concelho, na 

medida em que aumentam a segurança dos banhistas e veraneantes, prestando-lhes 

um serviço gratuito e contribuindo para o reforço da imagem de Albufeira como 

destino de excelência nas épocas balneares; ---------------------------------------------  

h) Os projetos operacionais desenvolvidos pela “ANSA”, dignificam a atividade dos 

Nadadores Salvadores no sentido da sua profissionalização, através da possibilidade 

de extensão dos projetos fora da época balnear, na designada “época baixa”; ---------  

i) Um dos objetos sociais da “ANSA”, é o desenvolvimento de atividades na área de 

assistência em meios aquáticos, como são as Piscinas Municipais de Albufeira; --------  

j) Compete ao “Município” no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, 

apoiar e comparticipar através de Protocolos de Colaboração (art.º 67.º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro) em atividades de interesse municipal, de natureza 

social, cultural e desportiva, ou outra (alínea b) n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro); -----------------------------------------------------------------------  

k) 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 Estado de 

Emergência e Calamidade, geraram novas dificuldades ao movimento associativo; -----  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo de Colaboração com vista à implementação deste projeto.” ----------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo 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 a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quarenta mil euros. ------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – ASSOCIAÇÃO CENTRO KARATÉ SHOTOKAN DO ALGARVE 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a ASSOCIAÇÃO 

CENTRO KARATÉ SHOTOKAN DO ALGARVE, um Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares 
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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. ---------------------------------------------------------------------  

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



17 de agosto de 2021  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Centro Karaté 

Shotokan do Algarve.” ------------------------------------------------------------------------  

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de oito mil, quinhentos e 

quarenta e dois euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil 

euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de 

Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil 

euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até 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 – ATLÉTICO CLUBE 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 ATLÉTICO CLUBE 

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 
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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 Atlético Clube de Albufeira.” -   

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de vinte e três mil, cento e 

cinquenta e um euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez mil 

euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de 

Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil 

euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até mil e seiscentos e 

cinquenta 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 BASQUETE 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 
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BASQUETE 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 

33º 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 Basquete de 

Albufeira.” -------------------------------------------------------------------------------------   

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dezanove mil, trezentos e 

trinta e quatro euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, 

vinte e cinco mil euros destinada ao apoio do Projeto Sénior Masculino, vinte mil euros 

destinada a apoiar o Projeto de Minibasquete, a prestação de apoio humano e logístico 

até um limite de dez mil euros, a disponibilização de transportes de acordo com o 

Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do Município de 

Albufeira até um limite de dez mil euros, bem como a disponibilização de uma verba 

suplementar até 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 – CLUBE DE PESCA NÁUTICA E DESPORTIVA 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 PESCA 

E NÁUTICA DESPORTIVA 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 
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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 Clube de Pesca e Náutica 

Desportiva de Albufeira.” ---------------------------------------------------------------------  

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de treze mil, trezentos e 

sessenta e oito euros destinada à execução do projeto desportivo, doze mil euros 

destinada ao apoio na participação de provas internacionais a prestação de apoio 

humano e logístico até um limite de dez mil euros, a disponibilização de transportes de 

acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do 

Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem como a disponibilização de 

uma verba suplementar até oitocentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para 
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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 BASKET 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 

BASKET 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 
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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 Basket 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 a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta e nove mil, trezentos e 

dois euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, cento e 

vinte mil euros destinada à participação da Equipa Sénior no Campeonato Nacional Liga 

Placar, trinta mil euros destinada à participação da Equipa Sénior B no Campeonato 

Nacional da 1.ª Divisão, trinta mil euros destinada à participação da Equipa Sénior 

Feminina no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, quinze mil euros destinada à 

participação da Equipa Sénior B Feminina no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, vinte 

mil euros destinada ao projeto Academia Imortal Basket, dez mil euros destinada ao 

projeto do mini-basquete – Minis em Movimento II, quinze mil euros destinada à 

organização do evento IV Albufeira Cup, dez mil euros para apoio ao aluguer de 

viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, mediante entrega 

dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o Município não 

disponibilize o respetivo transporte. ---------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que neste protocolo é referido que o 

mesmo poderá ser revisto, enquanto nos outros protocolos não existe esta 

referência. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta referência aparece em vários protocolos. -------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que nada deste género é referido no 

protocolo do Clube de Basquete de Albufeira. --------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta referência deveria aparecer em todos os 
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protocolos, uma vez que o município não está em condições de dar tudo já e assim 

fica salvaguardada alguma necessidade que possa vir a verificar-se, nomeadamente 

fruto da evolução dos clubes em algumas provas, sendo por isso natural que 

tenham que ser feitas adendas ao protocolo inicial. -------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu que esta referência fosse acrescentada 

nos outros protocolos e o senhor presidente concordou. ---------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  

PARA O ANO 2021 – ALEXANDRE AZINHAIS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto 

ALEXANDRE AZINHAIS 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 determinadas 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 
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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 de Todo-o-Terreno” que em 2020 participou na prova 

Intercontinental rally e no Dakar deste presente ano, propondo-se a participar no 

Dakar 2022. --------------------------------------------------------------------------------  

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 2021 e o Dakar 2022 provas em que o 

Segundo Outorgante irá participar. -------------------------------------------------------  

9. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos 

projetos desportivo de relevância para o concelho. --------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o piloto Alexandre Azinhais.” ---    

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 a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de vinte mil euros. -----------------   
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O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se este piloto iria participar no 

Rally Dakar. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vereadores não permanentes 

iriam votar favoravelmente esta proposta, embora se esteja a falar de valores 

elevados para um piloto. Afirmou, seguidamente, que cada um dos pilotos apoiados 

tem que corresponder em termos de publicidade àquilo que o município entrega. -----  

O senhor presidente concordou e referiu que todas as viaturas têm publicidade a 

Albufeira. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os pilotos devem procurar levar o 

nome do concelho às várias provas em que participam, fazendo tudo ao seu alcance 

para promover o nome de Albufeira. -------------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  

PARA O ANO 2021 – ALEXANDRE FREITAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto 

ALEXANDRE FREITAS 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 determinadas 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 
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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 

“Automobilismo” se propõe participar no Campeonato Nacional de Todo o Terreno 

em 2021 e no Dakar 2022, tendo-se sagrado Vice-Campeão Nacional de Todo 

Terreno Troféu Polaris. -------------------------------------------------------------------  

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 2021 e o Dakar 2022 provas em que o 

Segundo Outorgante irá participar. -------------------------------------------------------  

9. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos 

projetos desportivo de relevância para o concelho. --------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 
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Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o piloto Alexandre Freitas.” ----    

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 a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta mil euros.  ---------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  

PARA O ANO 2021 – FRANCISCO BARRETO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto FRANCISCO 

BARRETO 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 determinadas 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 
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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 

“Automobilismo” tem participado no Campeonato Nacional de Todo o Terreno, tendo 

obtido continuamente resultados de grande gabarito, como sejam o de Vice-

Campeão Nacional de Todo o Terreno na categoria T8 e Vencedor da conceituada 

Baja Montes Alentejanos. -----------------------------------------------------------------    

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, 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 Francisco Barreto.” -----    

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de agosto de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

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 a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quinze mil euros. ---------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 PARA O ANO 2021 – JOÃO LEANDRO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto JOÃO 

LEANDRO 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 determinadas 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 
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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 na categoria 

de Motos Clássicas, sendo um dos pilotos mais reconhecidos do pelotão nacional, 

como comprova o título de Mérito Desportivo atribuído em 2016, pela Federação de 

Motociclismo de Portugal. -----------------------------------------------------------------  

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 Piloto João Leandro.” ----------  

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 a 
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atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quatro mil euros. ---------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  

PARA O ANO 2021 – NUNO SILVA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto NUNO 

SILVA 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 determinadas 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 
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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 com alguma experiencia no 

desporto motorizado quer no passado no motociclismo, quer no presente na 

modalidade de “Automobilismo” participou nos últimos anos no Campeonato de rallys 

do Sul sagrando-se campeão em 2019 e pretendendo a renovação do título 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 Todo-o-Terreno, prova em que o Segundo Outorgante irá 

participar este ano. ------------------------------------------------------------------------  

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 Nuno Silva.” -------------  

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 a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de seis mil euros. ------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
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 PARA O ANO 2021 – VASCO TINTIM – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto VASCO 

TINTIM 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 determinadas 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 
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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 com alguma experiencia no 

desporto motorizado na modalidade de “Automobilismo” participou nos últimos anos 

no Campeonato de rallys do Sul, tendo na presente época já realizado uma etapa 

deste campeonato. -------------------------------------------------------------------------  

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 irá 

participar este ano. ------------------------------------------------------------------------  

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 Vasco Tintim.” ----------  

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 a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quatro mil euros. ---------------   

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente, com 

fundamento no facto do seu cônjuge ser sócio-gerente de uma sociedade titular 

de um direito de exploração de concessão, e invocando, respetivamente, o previsto 

nas alíneas b), do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de agosto de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo 

a mesma se ausentado da sala. -------------------------------------------------------------   

= APOIOS BALNEARES DE PRAIA – RETIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS DE 

UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um despacho proferido 

pelo senhor presidente da câmara, em dez de agosto corrente, do seguinte teor: --------   

“Autorizo que se retifique o Programa do Procedimento, tendo em conta e nos termos 

das informações dos serviços. ----------------------------------------------------------------  

Mais autorizo o agendamento para a próxima reunião de câmara para ratificação do 

ato.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou o que levou a esta retificação. -----  

O senhor vereador Rogério Neto disse que por lapso foi referido que havia um 

anexo C – as fichas do POC que determinam o tamanho das unidades balneares. 

Explicou depois que esses anexos não foram colocados, sendo feita agora a 

respetiva correção desta referência. Esclareceu, ainda, que os concorrentes 

podem sempre consultar estes elementos no respetivo POC. ----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a não apresentação deste anexo seria 

motivo de exclusão. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto explicou que os concorrentes podiam apresentar 

uma candidatura fora de uma unidade balnear, mas essa candidatura não seria 

considerada. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a outra hipótese de retificação era 

incluir o anexo em falta. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que a retificação também poderia ser feita 

desta forma, o que implicaria a junção de quarenta e oito plantas, razão pela qual 

se torna mais simples proceder do modo proposto. ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 

presidente.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou 

à sala. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vereador 

Rogério Neto, com fundamento no facto de fazer parte dos júris dos concursos, e 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 

Código do Procedimento Administrativo, e invocando o previsto na alínea b) do 

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

tendo o mesmo se ausentado da sala. ------------------------------------------------------  

= MERCADOS MUNICIPAIS – CEDÊNCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL – BANCAS 

23 E 24 – VENDA DE BOLOS REGIONAIS E ARTIGOS DA MESMA NATUREZA 

NO MERCADO MUNICIPAL DOS CALIÇOS – REQUERIMENTO = 

De Carlos Manuel Ramos foi apresentado um requerimento, datado de sete de 

novembro de dois mil e vinte, solicitando a cedência da posição contratual referente às 

bancas 23 e 24 – venda de bolos regionais e artigos da mesma natureza, no mercado 

municipal dos Caliços para o seu filho Márcio Augusto Guerreiro Ramos. ------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela Chefe 

da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: ----------------   

“Concordo com o teor da informação produzida por estes serviços na etapa 

antecedente.-----------------------------------------------------------------------------------  

Solicito autorização da Digníssima Câmara Municipal para a cedência da posição 

contratual requerida, nos termos do disposto nos artigos 18.º e 19.º do Regulamento de 

Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira.” ---------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta a informação dos 

serviços e nos termos da mesma autorizar a cedência da posição contratual 

requerida. -------------------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto. ----------------------------------   

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DA LOJA TALHO, LOCALIZADA NO MERCADO 

MUNICIPAL DE AREIAS DE SÃO JOÃO, EM ALBUFEIRA  

– RELATÓRIO FINAL DO JÚRI = 

Relacionada com este assunto foi apresentado o Relatório Final do Júri, datado de 

quatro de agosto corrente, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual 

fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que 

em conclusão refere o seguinte: --------------------------------------------------------------  

”4. Conclusão-----------------------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto, propõe-se que a adjudicação definitiva do procedimento por concurso 

público, para a exploração temporária da loja Talho, localizada no mercado municipal de 

Areias de São João, em Albufeira, seja efetuada ao concorrente FRESCO 

AUTÊNTICO, UNIPESSOAL, LDA, nos termos e condições constantes na proposta 
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apresentada e no integral cumprimento respeito pelo caderno de encargos, pelo valor 

mensal de € 400,00 (quatrocentos euros), pelo período de um ano, renovável, até ao 

período máximo de cinco anos, nos termos do art.º 16.º do Regulamento de 

Funcionamento dos Mercados Retalhistas do Município de Albufeira.” ---------------------  

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

do júri, adjudicar a exploração temporária da loja Talho, localizada no mercado 

municipal de Areias de S. João ao concorrente Fresco Autêntico, Unipessoal, 

Lda., pelo período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos, 

pelo valor mensal de quatrocentos euros. -------------------------------------------------   

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

= 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/2021/49748, SGDCMA/2021/51929, SGDCMA/2021/50465, 

SGDCMA/2021/53613, SGDCMA/2021/52191, SGDCMA/2021/52961, 

SGDCMA/2021/52112, SGDCMA/2021/37257 e SGDCMA/2021/47263, foi solicitado 

proceder à restituição dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo 

que a situação se encontra devidamente informada e o valor a restituir. ------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

 

NIF 

VALOR A 

RESTITUIR 

 

MOTIVO 

Paulo Jorge da Encarnação 281533881 € 25,11 Transferência bancária indevida 

Guia n.º 1687/2021 SGDCMA/2021/44398 

Nádia Martins Luís 219084050 € 150,00 Pagamento de OVP referente aos meses de 

novembro e dezembro de 2019, isentos por 

deliberação de 25.10.2019. Fatura n.º 

005/6060 SGDCMA/2021/39827 

José Luís Zambujo Isidro 168569370 € 7,00 Transferência em excesso para pagamento de 

renda habitacional. Guia n.º 

2017/2021SGDCMA/2021/49748 

Sem Rumo, Exploração Turística e 

Hoteleira, Lda. 

515981818 € 27,17 Transferência em excesso para pagamento de 

renda habitacional. Guia n.º 2099/2021 

SGDCMA/2021/51929 

SIPEL – Estabelecimentos de 

Mercearia Simões Pereira 

500251207 € 70,00 Encontro de contas entre o valor pago em 

2020 referente a OVP isenta e o valor a 

pagar em 2021 (Outubro a Dezembro). 

Fatura n.º 243/2020; Fatura n.º 204/2021 

SGDCMA/2021/50465 
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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. --------------   

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vereador Victor 

Ferraz, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do 

Agrupamento de Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do 

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

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

= RECURSOS HUMANOS – REFORÇO DE POSTOS DE TRABALHO - RESERVA DE 

RECRUTAMENTO INTERNO CONSTITUÍDA PELA LISTA DE ORDENAÇÃO 

FINAL HOMOLOGADA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: 

Yasmin Lua Damasceno de Melo 271370092 € 8,37 Transferência em excesso para pagamento de 

fatura de água. Guia n.º 2188/2021 

SGDCMA/2021/53613 

Sunseeking - Soc. Exploração e 

Gestão Hoteleira, Lda. 

515352853 € 363,90 Restituição de valor pago referente a OVP 

isenta por deliberação de 06.07.2021. 

Fatura n.º 021/68 SGDCMA/2021/52191 

Ana Jesus Garmendia Uranga 214189708 € 2.016,00 Encontro de contas entre o valor pago 

referente à instalação painel publicitário de 

abril a outubro (fatura 021/27, no valor de € 

2.688,00), que se encontra isenta até 

30.09.2021. Há lugar a pagamento do mês de 

outubro no valor de € 672,00; 

SGDCMA/2021/52961. 

Fernando Manuel Bento de Jesus 179163582 € 238,20 Encontro de contas entre o valor pago 

referente à OVP banca promocional de abril a 

outubro (fatura 021/74, no valor de € 

317,60), que se encontra isenta até 

30.09.2021. Há lugar a pagamento do mês de 

outubro no valor de € 79,40; 

SGDCMA/2021/52112. 

Tardes Latinas - Restaurante e 

Explorações Hoteleiras, Lda. 

510366244 € 812,00 Encontro de contas entre o valor pago em 

2020 referente a OVP isenta e o valor a 

pagar em 2021 (Outubro a Dezembro). 

Fatura n.º 005/62; SGDCMA/2021/37257 

Provatudo, Lda. 507755073 € 642,60 Encontro de contas entre o valor pago em 

2020 referente a OVP isenta e o valor a 

pagar em 2021.Fatura n.º 005/1591/2020;  

SGDCMA/2021/47263 

Viktoryia & Vasiliv Lda.  514717106 € 21,98 Transferência em excesso para pagamento de 

fatura de água. 

Guia n.º 1195/2021SGDCMA/2021/54029 
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“Tendo em conta que: -------------------------------------------------------------------------  

a) Face às carências de recursos humanos manifestadas, quer pela Divisão de 

Educação, quer pelas direções dos agrupamentos escolares, em matéria de 

assistentes operacionais; ------------------------------------------------------------------  

b) Os postos de trabalho previstos nos procedimentos Concursais que se encontram em 

tramitação são manifestamente insuficientes face às carências de recursos 

humanos; -----------------------------------------------------------------------------------  

c) Através do mapa de pessoal de 2021 e respetivas alterações, foi efetuado um 

acréscimo de postos de trabalho na carreira assistente operacional, áreas de 

atividade de cozinheiro e auxiliar técnico de educação; ---------------------------------  

d) Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor, para suportar os encargos inerentes aos aludidos 

postos de trabalho; ------------------------------------------------------------------------  

e) Compete ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 1, do artº 9º, do Decreto-

Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, promover o recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho 

previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado. --------------------------------  

Proponho, --------------------------------------------------------------------------------------   

Que a digníssima Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 1, do artº 9º, do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, aprovar o 

recrutamento abaixo indicado, de acordo com a lista de ordenação final, após a 

respetiva homologação: -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz. ---------------------------------  

 

 

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – ACRAL – ASSOCIAÇÃO DE 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 

Procedimento Concursal Comum Nº de postos de trabalho em acréscimo 

Para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de nove 

(9) postos de trabalho da carreira/categoria de assistente 

operacional, área de atividade de auxiliar técnico de educação 

70 

Para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de três 

(3) postos de trabalho da carreira/categoria de assistente 

operacional, área de atividade de cozinheiro 

9 
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COMÉRCIO E SERVIÇOS DO ALGARVE - VALE EDUCAÇÃO – PROPOSTA = 

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

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

“O Município de Albufeira pretende celebrar com a ACRAL – Associação de Comércio e 

Serviços do Algarve, um Protocolo de Colaboração com vista à implementação da 

iniciativa “Vale Educação” que visa beneficiar toda a população escolar e o comércio 

local. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) O Município de Albufeira tem como missão planear, organizar e executar uma 

política municipal de interesse público, nos diversos domínios da sua atuação, 

organizando as suas atividades na prossecução da melhoria das condições de vida, de 

trabalho e de lazer dos seus munícipes e dos vários setores que são o motor de 

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

b) O Município de Albufeira em conjunto com a ACRAL - Associação de Comércio e 

Serviços do Algarve tem desenvolvido um conjunto de ações específicas com o 

objetivo de estimular a economia local de todo o concelho. ------------------------------  

c) O Município pretende ainda, com a presente iniciativa, apoiar todos os alunos do 

concelho, de todos os níveis de ensino, no arranque do ano escolar de 2021/2022, no 

apoio à compra de material. ---------------------------------------------------------------   

d) A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º 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; ----------------------------------------------  

e) 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. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Protocolo de Colaboração com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do 

Algarve.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor presidente disse que se trata de uma ajuda para as crianças e para os 

jovens, mas também para o comércio local. -----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta é uma situação social 

preocupante, pelo que deviam ser apoiados os miúdos que precisam mesmo, dado 

que vivem com dificuldades. Referiu ainda que existem pais que até nem precisam 

de apoios, enquanto outros precisam de muito mais do que o valor previsto no 

protocolo. Afirmou seguidamente que a obrigação dos membros da câmara 

municipal é olharem para aqueles que realmente precisam. Disse depois que não se 

trata de política, mas sim de um facto. Perguntou ainda que comércio local iria 

fornecer os materiais escolares. -----------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que se trata de uma situação perfeitamente normal no 

atual contexto, tal como aconteceu com o cheque prenda. ------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a educação é um pelouro do senhor 

presidente e que existem crianças com necessidades diferenciadas, uma vez que os 

pais não têm rendimentos, sendo por estas crianças que a câmara municipal deve 

lutar. ------------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que é por isso que há o escalão A e o escalão B do 

apoio social. -----------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vereadora Sara Serra disse que os estudantes que não beneficiam 

destes escalões também não precisam dos quarenta euros. -----------------------------  

O senhor presidente disse que se trata também de um apoio ao comércio local. -----  

A senhora vereadora Sara Serra disse que se os quarenta euros são apenas para 

material escolar, então vão apenas ser beneficiadas três lojas no concelho. ---------  

O senhor presidente disse que não se trata apenas de material escolar. -------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que que não se justifica dar quarenta euros 

a quem não beneficia do escalão A ou do escalão B: -------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou que tipo de material poderá ser 

adquirido. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que poderá ser adquirida uma mochila, umas sapatilhas, 

uns calções, um fato-de-treino, uma mala, uma secretária, etc. ----------------------  

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

= ACORDOS - IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 
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URBANA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em doze de agosto corrente, foi 

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

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

1) Por despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de 22 

de Março de 2019, foi autorizada a abertura de procedimento por ajuste directo 

para Elaboração da Estratégia Local de Habitação de Albufeira. -----------------------  

2) Em 24 de maio de 2019 foi adjudicada à empresa Lugar do Plano, Lda. a elaboração 

da Estratégia Local de Habitação de Albufeira.------------------------------------------  

3) Os trabalhos foram acompanhados por técnicos da Divisão de Acção Social, pela 

Chefe da Divisão de Planeamento e pela Chefe de Divisão de Projectos, pela chefe 

de Divisão de Acção Social, pela Directora de Departamento de Desenvolvimento 

Económico e Social e pela Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira. ---------  

4) Em 29 de Setembro de 2020 a Câmara de Albufeira aprovou a Estratégia Local de 

Habitação. ----------------------------------------------------------------------------------  

5) Em 12 de Novembro de 2020 a Assembleia Municipal de Albufeira tomou 

conhecimento da Estratégia Local de Habitação de Albufeira. --------------------------  

6) Em Janeiro de 2021 a Estratégia Local de Habitação de Albufeira foi submetida na 

Plataforma do IHRU. ----------------------------------------------------------------------  

7) Posteriormente, o IHRU pediu esclarecimentos sobre 72 situações que não se 

enquadravam directamente no Programa 1º Direito dado não cumpriam 

cumulativamente os três critérios definidos no Decreto-Lei respectivo. ---------------  

Assim, proponho que a Digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------  

 Aprovar a retirada das 72 situações familiares do levantamento inicial. ---------------  

 Aprovar a submissão da Estratégia Local de Habitação de Albufeira, actualizada, na 

Plataforma do IHRU. ----------------------------------------------------------------------  

 Comunicar ao IHRU a disponibilidade e interesse em assinar o Acordo de 

Colaboração com vista à resolução do problema habitacional de 214 famílias, no 

âmbito do Programa 1º Direito.” -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que havia a dúvida se este era um acordo 

de colaboração ou um protocolo. Vão avançar com a questão do acordo de 

colaboração, mas as dúvidas mantêm-se e vão pedir para ser clarificadas. ----------  

A questão aqui é mais política e é tardia, porque noutros concelhos já avançaram 

com este programa, e já está no terreno há algum tempo. Aqui estamos a avançar 

com este acordo, que já poderia ter avançado desde o início do mandato, ou desde 
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que saiu a legislação deste âmbito. Podia-se ter avançado e já estar no terreno 

várias situações. Sabe que o cronograma veio no ano passado, para fazer isso 

tudo, mas queria sublinhar que nos outros sítios avançou mais depressa e, tendo 

em conta a necessidade que existe relativamente à habitação, esta situação já 

poderia ter avançado mais cedo. -----------------------------------------------------------  

É esta a questão que os vereadores não permanentes têm a acrescentar, porque, 

de resto, isto faz parte daquilo que deveria ter sido feito logo desde o início, e 

que eles quereriam fazer, caso estivessem desse lado. ---------------------------------  

A senhora vice-presidente pareceu-lhe um bocadinho injusto, não do ponto de 

vista político, que esse é expectável, mas pelo menos, do ponto de vista dos 

serviços. Poderia ter sido feito desde o início, e foi feito desde o início. ------------   

Teve que ser feita uma Estratégia Local de Habitação, dado que nem sequer isso 

existia no concelho, e só depois disso estar feito é que se pode passar a esta 

fase, em que também surgiram várias dúvidas que demoram mais tempo do que 

aquilo que gostaríamos. ----------------------------------------------------------------------  

Em seguida, a senhora vice-presidente passou a palavra à senhora doutora Fátima 

Matos, técnica da Divisão de Ação Social, para explicar o processo que tiveram de 

percorrer para chegar até aqui. ------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos cumprimentou os presentes e disse que, de 

facto, é fácil chegar à conclusão que já se deveria ter feito isto ou aquilo. ---------  

Iniciaram o processo exatamente quando a legislação começou, sendo que na 

proposta agora apresentada consta essa explicação. ------------------------------------  

Em dois mil e dezanove, altura em que foi publicada a legislação do IHRU – 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que deu a possibilidade de fazer a 

Estratégia Local de Habitação, orientada para o Programa 1.º Direito que, no 

fundo, vem substituir os anteriores programas de realojamento, o PER`S e 

PROHABITA e outros, ou seja, para as situações mais graves. Deram logo início 

ao processo e como os serviços não tinham capacidade para o fazer, tiveram a 

preocupação de contratualizar alguém da área do planeamento. Incluíram no grupo 

de trabalho e de acompanhamento os serviços da Divisão de Planeamento e da 

Divisão de Projetos, porque, de facto, entenderam que não fazia sentido estar a 

fazer o diagnóstico das necessidades sem o serviços que fazem a gestão do 

território, nomeadamente, o PDM, não estarem incluídos. Não foi, com certeza, 

um processo fácil, mas lá conseguiram ir por diante. O documento fica concluído 

e, apesar da pandemia e de todos os constrangimentos inerentes, em dois mil e 
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vinte, submeteram-no ao IHRU.------------------------------------------------------------  

Disse a técnica que submeter o documento no portal do IHRU foi quase anedótico. 

Anteriormente, bastava enviar o documento e estava resolvido. Neste caso, e 

porque o IHRU estava numa fase de alteração do portal, tiveram de colocar esse 

documento individualmente, ou seja, ponto por ponto. -----------------------------------  

Há uma questão que gostaria de clarificar e que se prende com o levantamento 

das necessidade de habitação, ou seja, quem cumpre aqueles critérios de ausência 

de rendimentos, ou de condições de habitabilidade deficientes. Quando fizeram 

esse levantamento solicitaram, e obtiveram, a colaboração de outras entidades, 

como as juntas de freguesia e as IPSS`S locais. Foi um levantamento exaustivo 

que os serviços recolheram, e introduziram a informação que vinha das respetivas 

entidades. Concluída a Estratégia, esta foi submetida ao IHRU, vincando a 

senhora doutora Fátima Matos, que foi uma ação estranha e uns dias 

inacreditáveis. --------------------------------------------------------------------------------  

Submetido ao IHRU, este faz uma primeira apreciação, em que questiona setenta 

e duas situações do levantamento efetuado. Decorrente dessa apreciação os 

serviços tiveram de proceder à verificação das pessoas. --------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se tiveram de retirar alguma. -----------  

A senhora doutora Fátima Matos disse que retiraram no fim. Foi necessário 

verificar onde andavam as pessoas, se estavam, se não estavam, e deram conta 

que muitas estavam incontactáveis. Provavelmente já aqui não estavam, muitas 

situações eram de estrangeiros, nomeadamente, de brasileiros, que porventura se 

foram embora. Tendo em conta que não conseguiram confirmar os critérios 

existentes que permitiram a inclusão no Programa 1.º Direito, sugeriram que 

fossem retirados, e das duzentas e oitenta e seis famílias, passaram a duzentas e 

catorze. Julgaram que bastava colocar no portal do IHRU, porque já tinha sido 

aprovado, contudo, a senhora vice-presidente deu indicação para não o fazer, 

tendo em conta que há aqui uma alteração substancial que carece, naturalmente, 

de deliberação de câmara.  -----------------------------------------------------------------  

Realçou a técnica que esta é uma questão relativamente aos agregados que estão 

aqui incluídos. Acontece que a senhora chefe da Divisão de Ação Social teve 

reuniões com a Divisão Financeira, no sentido de prepararem os documentos para o 

ano seguinte, e o próprio IHRU ficou surpreendido por haver estas preocupações. 

Assim, cabimenta-se porque há um montante de cerca de dezasseis milhões de 

euros e os colegas questionaram se se cabimentava e comprometia, para os anos 
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seguintes ou não. Colocaram a questão ao IHRU que não respondeu. Contudo, se 

refletirmos sobre o assunto, a questão correta que foi colocada foi esta:-como é 

que pode haver um compromisso a três anos, se isto não estiver previsto no 

orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda assim, o IHRU faz essa distinção entre Acordo de Colaboração e Protocolo 

que não vem adiantar nada. Se diz que é um Acordo de Colaboração, diz que não 

há necessidade disto. Considera a técnica que os serviços agiram bem na medida 

em que acharam que esta questão tem de ser prevista, sob pena de isto ser mais 

um protocolo assinado e não ter consequências. ------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que tem de ser cabimentado, aquilo tem 

fundos próprios do município de um ponto oito milhões, ao que a técnica respondeu 

afirmativamente. -----------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador referindo que tem um empréstimo de nove milhões e o 

resto é financiamento do IHRU, pelo que tem de ser cabimentado.  ------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse que esta situação era interessante, porque 

só a câmara de Albufeira é que colocou essa questão àquela entidade, que até 

achou um pouco estranho. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua única dúvida prende-se com a 

questão do financiamento do IHRU. -------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se prevê a cinco anos dezasseis milhões de euros, e 

com a comparticipação do IHRU, já aqui devidamente colocada na informação de 

seis milhões e meio. É uma Estratégia pontual Vinte Trinta, do outro Quadro 

Comunitário, não podemos pensar que só existe o PRE. ----------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse que em termos de documentos de 

procedimentos contabilísticos, há a questão que foi colocada, e pelos vistos não 

terá acontecido, é a única forma de garantir que, de facto, isto é um projeto que 

vem a ser executado. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente informou que recebeu há instantes um e-mail do senhor 

doutor José Apolinário, cujo título é “Algarve-Estratégias Locais de Habitação, 

Ponto da Situação a doze do oito. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que para ele isto era uma não questão, 

porque tudo isto tem de ser cabimentado, são fundos do município. A única 

diferença é como é que vai ser protocolado. A referência que os vereadores não 

permanentes têm é de Loulé, que já está mais adiantado, sendo o caso de falar 

com estes serviços e saber como é que fizeram. -----------------------------------------  
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A questão do financiamento e a parte da cabimentação têm de estar, obviamente, 

tratadas. Não pode ser como algumas GOP´S aqui no município, em que se andam 

a arrastar “ad eternum”. Não pode ser assim, estas coisas têm um financiamento, 

o protocolo está assinado. Tem de ser cabimentado e não há grande dúvida 

relativamente a isso. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse ter uma questão relacionada com esta 

análise que foi feita. Perguntou se não usaram a estatística nesta análise, ou 

seja, se foram aos dias de hoje perceber o que é que realmente existe, qual a 

carência que, de facto, existe, e se não conseguiram antecipar algumas situações 

futuras que possam surgir, para haver uma correção ou outra que possa 

acontecer. São consideradas duzentas e catorze famílias e não as duzentas e 

oitenta e seis do início. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a redução foi por causa das setenta e 

duas que não cumpriram os requisitos, questionando se estas foram as que não 

foram contactadas. --------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse que não conseguiram. ---------------------------  

Perguntou o senhor vereador como é que o IHRU conseguiu despistar que estas não 

estavam. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A técnica explicou que para serem incluídos no Programa 1.º Direito têm de 

cumprir os três critérios, a saber: a falta de rendimentos, a sobrelotação e as 

condições de habitabilidade deficientes. Havia situações em que, por exemplo, o 

rendimento não cumpria. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se enviaram para lá uma lista nominal, 

e se todas as famílias estão identificadas. -----------------------------------------------  

Respondeu a técnica que o IHRU não tem a lista nominal, mas todas as famílias 

estão identificadas, até para que possam voltar a elas para corrigir, estas 

setenta e duas situações estão identificadas. --------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se estão identificadas dentro 

deste programa, ou seja, porque estas pessoas vão ter que pagar as habitações. ---  

A senhora doutora Fátima Matos esclareceu que este programa, a Estratégia Local 

de Habitação, é nesta fase, a estratégia que o município vai ter para 

realojamento das famílias que têm baixos rendimentos e que vivem em condições 

de habitabilidade muito deficientes. O universo, a população alvo desta Estratégia 

são as situações mais graves do concelho de Albufeira. Assim, não dá para incluir 

aqui o arrendamento acessível. São situações de quatro euros e noventa e nove 
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cêntimos de renda, de etnias ciganas nos acampamentos, as situações do Poço de 

Montechoro e da Faceal, e depois são situações isoladas. ------------------------------  

O senhor Ricardo Clemente questionou se era para as situações mais graves, ao 

que a senhora doutora Fátima Matos confirmou. Complementou o senhor presidente 

dizendo que era o extremo. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que este plano tem vários segmentos, é 

uma parte que é a requalificação, que vai à requalificação das próprias habitações, 

e está prevista a construção. ---------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos esclareceu que há duas áreas, designadamente, a 

reabilitação e requalificação das habitações, e esta da construção nova. Incluíram 

algumas situações de requalificação da habitação, porque há habitação dispersa 

normalmente habitada por idosos, e não quiseram fechar a porta à possibilidade 

daquela habitação poder vir a ser requalificada. Também aqui, por exemplo, foi 

pensada na situação daquele senhor que está na casa ao lado do Museu. São 

situações de casas que estão degradadas, e os ocupantes cumprem o critério de 

ter baixos rendimentos e, por isso, podem ser incluídos. Aí são as pessoas que se 

candidatam e o processo faz-se por aqui. Vão ver se resulta no caso da 

requalificação, dado que são situações de pessoas mesmo idosas, a viver mesmo, 

já nem sabemos se estão mesmo nos limites ou não. -------------------------------------   

Continuou a técnica dizendo que agora temos a situação do pior do pior. Esta 

Estratégia não incluía a avaliação de todas as situações, porque as situações 

maioritárias estão a coberto do subsídio de arrendamento, e que tomam 

conhecimento todas as semanas. Neste momento, estão ativos mais de trezentos 

subsídios ao arrendamento, são pessoas que podem vir a ser incluídas, mas no 

arrendamento acessível, sublinhando que, no caso de Albufeira, tem como 

expressão a renda convencionada, que no fundo, não entra neste programa. Aqui é 

só o Programa 1.º Direito. Disse, ainda, que na Estratégia não está incluída esta 

ou aquela situação, mas pode ser revista de seis em seis meses. Não é um 

documento que fique fechado, é para avançar, para depois se poder vir, 

naturalmente, a alterar quando for necessário. ------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que gostaria de acrescentar, depois desta 

explicação mais técnica, que aquilo que têm previsto executar e que será feito no 

próximo executivo, e que estará mais rapidamente para poder concorrer a estes 

apoios, é o projeto que têm nas Fontaínhas, e que são setenta e oito fogos, e que 

terão enquadramento para se poder candidatar aqui a este, e irá baixar essa lista 
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de duzentas e tal famílias. Em termos de projeto, as coisas estão praticamente 

terminadas, e espera, sinceramente, que venha a ver a luz do dia. -------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou a situação daquele terreno que 

está perto da Rua Samora Barros. ---------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que a Rua Samora Barros, dada a localização, 

está pensado para renda convencionada, porque consideraram, tendo em conta o 

enquadramento urbano do mesmo, deve-se ter algum cuidado com o tipo de 

famílias que serão lá colocadas, e é uma zona turística que provavelmente será, 

pelo menos na sua ótica e da equipa da Ação Social, mais exequível no âmbito do 

arrendamento convencionado, à semelhança do que estão a fazer em Paderne. ------  

O senhor Ricardo Clemente questionou se a Ação Social não achava melhor a 

distribuição dessas pessoas que necessitam dessas habitações e que têm menos 

recursos, juntamente com esse tipo de situações, em vez de criar um ghetto. ------  

A senhora vice-presidente realçou que isso é tudo uma questão para quando os 

projetos começarem a avançar, dessas decisões serem tomadas. Na Rua Samora 

Barros em vez de se colocarem os vinte e oito fogos para renda convencionada, 

pode-se deixar alguns para outro tipo de estratégia. Essa é uma situação que 

deve ser vista depois, tal como foi agora em Paderne, e que vamos ver agora num 

dos próximos pontos. Desde que os instrumentos nos deem essa abertura, quem 

estiver na altura da tomada de decisão, pode decidir que X percentagem vai para 

uma faixa etária específica ou para um quadrante social específico. ------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que os vizinhos ajudam. -------------------  

Frisou a senhora vice-presidente que não punha nada disso em causa, o mais difícil 

foi criar os instrumentos para que isso pudesse ser feito. Tiveram que começar do 

zero, não tinham quase nada com que trabalhar e, por isso, demorou tempo. 

Naturalmente preferia que os prédios estivessem feitos, contudo, antes dos 

prédios serem feitos tiveram de criar toda esta panóplia de regulamentos, de 

estudos e de documentos que nos pudessem levar até aqui. É pouco visível, mas 

provavelmente, requer mais trabalho do que construir um prédio. ----------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse compreender todo este trabalho que foi 

levado a cabo, não é fácil fazer o levantamento de tudo isto. Hoje uma coisa, 

amanhã outra, e trabalhar com os urbanismos. Têm a perfeita noção da 

dificuldade que é, estão plenamente de acordo e vão, com certeza, votar a favor. -  

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

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “COMBATE À PANDEMIA COVID-19 NO 
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CONCELHO DE ALBUFEIRA” NO ÂMBITO DO AVISO FSUE-99-2021-01 – 

APOIO AOS CUSTOS PÚBLICOS DECORRENTES DO COMBATE À PANDEMIA 

DA DOENÇA COVID-19 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em nove de agosto corrente, foi 

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

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

A Organização Mundial de Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, a doença pelo 

novo coronavírus (COVID-19) como uma emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, e que desde então, o número de novas infeções e de vítimas da doença 

tem vindo a aumentar, com fases de maior incidência, correlacionadas com o maior ou 

menor nível de confinamento das populações. ------------------------------------------------  

Como resposta de emergência à crise sanitária que alastrou pela Europa, em março de 

2020, a Comissão Europeia procedeu ao alargamento do Fundo de Solidariedade da 

União Europeia (FSUE), que passou, assim, a abranger grandes emergências de saúde 

pública. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Neste contexto, o Estado Português apresentou, à Comissão Europeia, um pedido de 

contribuição financeira do FSUE. ------------------------------------------------------------  

Neste sentido foi publicado o Aviso “FSUE-99-2018-01 – apoio aos custos públicos 

decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19”, com o objetivo de financiar 

despesas públicas de emergência para conter e limitar a pandemia da doença COVID-

19, previstas no artigo 3º do Regulamento Nacional de Aplicação do Fundo de 

Solidariedade da União Europeia - Emergência de Saúde Pública da doença COVID-19 

(FSUE COVID-19), aprovado por Despacho Conjunto da Ministra da Modernização do 

Estado e da Administração Pública e do Ministro do Planeamento, realizadas no 

território nacional e incorridas entre a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10-A/ 

2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 e que constitui a primeira 

medida legislativa de combate à pandemia e o dia 30 de setembro de 2020. --------------  

O Município de Albufeira pretende assim apresentar uma candidatura que integra as 

várias despesas realizadas no período de 14 de março a 30 de setembro de 2020, com 

vista à contenção da propagação e a diminuição da transmissão da infeção por SARS-

CoV-2, num total de 1.030.336,20€ (um milhão e trinta mil e trezentos e trinta e seis 

euros e vinte cêntimos). ----------------------------------------------------------------------  

De acordo com o aviso, a comparticipação do Fundo de Solidariedade da União Europeia 

(FSUE) é de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros). No entanto, caso o total 
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apurado ultrapassar a dotação global fixada no aviso - 55.000.000,00€ (cinquenta e 

cinco milhões de euros), será feito um rateio da eventual dotação disponível após a 

atribuição da parcela 1 constante no ponto 5.1 do aviso, pelos Municípios com despesa 

superior a 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), proporcional ao montante de 

despesas acima deste limite. -----------------------------------------------------------------  

A submissão das candidaturas, de acordo com a 1.ª alteração ao Aviso, deverá ocorrer 

até ao dia 31 de agosto de 2021. -------------------------------------------------------------  

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

 A formalização da candidatura da operação “Combate à pandemia COVID-19 no 

Concelho de Albufeira”, nos termos da Memória Descritiva em anexo.” ----------------  

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

= CANDIDATURAS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA 

DE EDIÇÃO DE CONTEÚDOS, PRODUÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E 

ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE EVENTOS 

DE MARIONETAS E GASTRONOMIA, NO ÂMBITO DO PROJETO “FOME – 

FESTIVAL DE OBJETOS E MARIONETAS & OUTROS COMERES” - PARA O 

ANO DE 2021 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em nove de agosto corrente, foi 

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

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

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

Comeres” aprovada por deliberação da Comissão Diretiva de Programa CRESC Algarve 

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

do Algarve Central: Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira. --------  

Uma das componentes elegíveis é a comunicação e divulgação dos espectáculos que 

decorrerão no ano de 2021, entre 4 e 28 de setembro, nos seis municípios. ---------------  

Por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira, de 06/04/2021, foi escolhido e 

autorizado o presente procedimento e designado o júri com vista à condução do mesmo. -  

O mesmo procedimento mereceu aprovação do agrupamento das entidades 

adjudicantes, por deliberação de Câmaras de 01/03/2021 do Município de Faro, de 

17/03/2021 do Município de Loulé, de 06/04/2021 do Município de São Brás de 

Alportel, de 18/03/2021 do Município de Olhão e de 05/04/2021 do Município de 

Tavira. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A 05/05/2021, através da plataforma eletrónica para contratação utilizada pelo 

Município de Faro, disponível em http://www.acingov.pt, foram lançados os convites, 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de agosto de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

com prazo para apresentação das propostas até às 23:59 horas do dia 14/05/2021, 

tendo sido definido que os documentos que constituem a proposta deviam ser 

apresentados diretamente na referida plataforma eletrónica, através do meio de 

transmissão escrita e eletrónica de dados. --------------------------------------------------  

Foram convidadas a apresentar propostas as seguintes entidades: ------------------------  

 A Taste Of II, Lda. – NIPC: 510 254 454 ------------------------------------------------  

 Epopeiarecords, Lda. – NIPC: 513 615 881 -----------------------------------------------  

 Kobu – Agência Criativa Digital, Lda. – NIPC: 513 240 772 ------------------------------  

 LCPA, Lda. – NIPC: 510 984 401 ----------------------------------------------------------   

Das entidades convidadas, apenas a LCPA, Lda. apresentou proposta, a qual se 

encontrava em conformidade com o exigido nas peças do procedimento. ------------------  

O valor total apresentado pelo concorrente LCPA, Lda., foi de 11.809 € (onze mil, 

oitocentos e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o ano de 2021, 

distribuído da seguinte forma por cada uma das entidades adjudicantes: -----------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Município de Albufeira caberá o custo total de 3.936,37 € (três mil, novecentos e 

trinta e seis euros e trinta e sete cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---  

Nos termos do n.º 3 do artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, a decisão de 

adjudicação bem como todos os atos cuja competência esteja atribuída ao órgão 

competente para a decisão de contratar, devem ser tomadas conjuntamente pelos 

órgãos competentes de todas as entidades que integram o agrupamento de entidades, 

Municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira. --------------  

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

- Aprovar o conteúdo da informação de adjudicação de 19/05/2021 e a adjudicação dos 

serviços especializados na área da edição de conteúdos, produção de suportes de 

comunicação e assessoria de imprensa para divulgação do programa de eventos de 

marionetas e gastronomia, no âmbito do projecto FOMe – Festival de Objetos e 

Marionetas & Outros Comeres – para o ano de 2021, à empresa LCPA, Lda., de acordo 

Entidades Adjudicantes Valor Base sem IVA Valor da Proposta sem IVA 

Município de Faro 2.000 € 1.968,19 €  

Município de S. Brás de Alportel 1.000 € 984,03 € 

Município de Olhão 1.000 €  984,03 € 

Município de Albufeira 4.000 €  3.936,37 € 

Município de Tavira 2.000 €  1.968,19 € 

Município de Loulé 2.000 €  1.968,19 € 

TOTAL 12.000 € 11.809,00 € 
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com a sua proposta no valor global de 11.809 € (onze mil, oitocentos e nove euros), 

acrescido de IVA à taxa Legal em vigor, distribuído pelos municípios que integram o 

agrupamento de entidades adjudicantes da seguinte forma: -------------------------------  

o Município de Albufeira: 3.936,37€ --------------------------------------------------------  

o Município de Faro: 1.968,19€ --------------------------------------------------------------  

o Município de Loulé: 1.968,19€ -------------------------------------------------------------  

o Município de Olhão: 984,03€ --------------------------------------------------------------  

o Município de São Brás de Alportel: 984,03€ ---------------------------------------------  

o Município de Tavira: 1.968,19€ ------------------------------------------------------------  

- Aprovar a minuta do contrato a celebrar entre a empresa LCPA, Lda. e os Municípios 

que integram o agrupamento de entidades adjudicantes. -----------------------------------  

- Notificar os concorrentes da decisão de adjudicação.” -----------------------------------  

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

= VIA ALGARVIANA - GESTÃO DA VIA ALGARVIANA 

 (01-06-2021 A 31-05-2022) – PROPOSTA = 

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

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

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

Desde 2015 que têm sido os Municípios parceiros a assegurar os custos de manutenção 

da gestão da Via Algarviana. ------------------------------------------------------------------  

Tal como tem acontecido, é necessário assegurar a gestão corrente da GR13 - Via 

Algarviana, nomeadamente, vigilância e manutenção da sinalética; resposta a pedidos de 

informação; atualização de conteúdos; reuniões técnicas; presença em eventos; 

entrevistas a jornalistas; etc. Para além disso, é ainda necessário assegurar a execução 

e gestão das candidaturas submetidas pela Associação Almargem e já aprovadas. --------  

De salientar que, desde 2015 até ao presente, o "Modelo de Gestão" adotado para a Via 

Algarviana tem sido assegurado pelo apoio financeiro que os 13 Municípios parceiros 

(Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, 

São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo) têm vindo a realizar sob a forma 

de subsídio para a Associação Almargem, assegurando os encargos relativos à equipa de 

gestão, composta por 2 elementos. -----------------------------------------------------------  

Em anexo à presente proposta consta o Relatório de Atividades 2020/2021, 

desenvolvidas pela Associação Almargem no período de 01/06/2020 a 31/05/2021.------  

A Proposta de Ação 2021/2022 apresentada relativa ao período compreendido entre 1 

de junho de 2021 e 31 de maio de 2022, é de 55.418,76€, o que representará um valor 
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de 4.262,98€ por Município. ------------------------------------------------------------------  

O Concelho Intermunicipal do Algarve deliberou, na sua reunião extraordinária de 23 

de julho, aprovar a referida proposta. -------------------------------------------------------  

Face ao exposto, torna-se necessário que todos os Municípios parceiros aprovem a 

proposta apresentada pela Associação Almargem, e já aprovada pelo Concelho 

Intermunicipal, e que se anexa ao presente documento. ------------------------------------  

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

- A Proposta de Ação 2021/2022 apresentada pela Associação Almargem, em anexo; ----  

- A comparticipação no montante de 4.262,98€ (quatro mil, duzentos e sessenta e dois 

euros e noventa e oito cêntimos) referente ao período de 1 de junho de 2021 a 31 de 

maio de 2022, no ano 2021; -------------------------------------------------------------------  

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

Em relação à Via Algarviana o senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se não 

tinha havido uma desistência por parte do município. ------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que não, lembrando que isto é uma gestão conjunta 

com outros municípios. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse estar ciente dessa questão. --------------  

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA 

N.º 95/2021 – 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 180,00€ (cento e oitenta 

euros), à Candidatura N.º 95/2021 com efeito desde o 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  
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N.º 108/2021 – 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 240,00€ (duzentos e 

quarenta euros), à Candidatura N.º 108/2021 com efeito desde o 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 134/2021 – 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 210,00€ (duzentos e dez 

euros), à Candidatura N.º 134/2021 com efeito desde o 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.” ----------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA – PROPOSTA = 
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Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em doze de agosto corrente, foi 

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

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

1. A Assembleia Municipal de Albufeira aprovou, em 29 de Janeiro de 2020, sob 

proposta da Câmara Municipal, o Regulamento do Programa de Renda Convencionada 

do Município de Albufeira aplicável aos fogos habitacionais de que a autarquia é 

proprietária. Fogos a arrendar por valores calculados em função do valor patrimonial 

dos imóveis, Regulamento esse publicado no Diário da República n.º 48, 2.ª Série, de 

9 de março de 2020; ----------------------------------------------------------------------  

2. O Programa de Concurso para Atribuição de Fogos em Regime de Renda 

Convencionada estabelece os termos do concurso para atribuição de quarenta fogos 

de que o Município é proprietário e que se encontram em fase de construção na 

Freguesia de Paderne; ---------------------------------------------------------------------  

3. Os valores apresentados para efeitos de renda convencionada foram efetuados de 

acordo com a informação técnica dos serviços competentes DCPGP/DGF, conforme 

em anexo; ----------------------------------------------------------------------------------   

4. Existe necessidade de criar um mercado de arrendamento que possa responder à 

elevada procura de habitação; ------------------------------------------------------------  

5. Existe a necessidade de criar acesso a habitação compatível com os rendimentos 

das famílias; --------------------------------------------------------------------------------  

6. O acesso a uma habitação continua a ser uma grande dificuldade para as famílias; ----   

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------------  

1. Aprovar que, 10% dos 40 fogos a concurso, ou seja, 4 fogos se destinem a 

candidatos que residam ou trabalhem, há mais de três anos na Freguesia de Paderne, 

conforme o n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento n.º 209/2020, de 9 de março; ---------  

2. Aprovar o Programa de Concurso para Atribuição de Fogos em Regime de Renda 

Convencionada.” ----------------------------------------------------------------------------  

A proposta fazia-se acompanhar do Programa de Concurso nela referido, documento 

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

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que nesta proposta tinha verificado que 

incluem a tal percentagem para residentes na freguesia. -------------------------------  

A senhora vice-presidente realçou que era para residentes ou trabalhadores. -------  

Continuou o senhor vereador dizendo que é para pessoas que residam ou trabalhem 
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há mais de três anos na freguesia. --------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente informou que após algumas reuniões com a parte 

jurídica, porque tinham pensado nesta regra específica mais para questões de 

faixas etárias, chegou-se à conclusão que também se poderia fazer este 

enquadramento, e na sequência daquilo que foram as reuniões técnicas, bem como 

aqui a reunião de câmara e ainda em reunião com o senhor presidente, decidiu-se 

que dez por cento dos fogos seriam colocados a concurso, exclusivamente para 

pessoas que residam ou trabalhem em Paderne, o que não significa que não se 

possam candidatar aos outros. --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou se vão escolher quatro fogos 

específicos só para aqueles.-----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se tratava de dez por cento. ---------------------------  

Clarificou a senhora vice-presidente dizendo que não vão escolher, as pessoas é 

que se vão candidatar-se. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se vão ser seriados, e qual é o 

procedimento dos concursos para estes casos. --------------------------------------------  

Informou a senhora vice-presidente que entenderam que deveriam iniciar por dez 

por cento, dado ser uma experiência que nunca foi feita, e tanto poderá ter coisa 

boas, como poderá ter coisas más. O bom é que quatro fogos vão para pessoas 

que residem ou trabalhem em Paderne. No entanto, isso pode levar a que a maior 

parte das pessoas de Paderne se candidate a estes quatro fogos e não aos outros. 

Assim, temos de ter aqui alguma ponderação e perceber como é que vai funcionar. -  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual o procedimento do concurso, para 

ser bem explicitado essa parte. ------------------------------------------------------------  

O senhor presidente notou que também pode acontecer ao contrário, concorrerem 

aos outros fogos, e ficam estes libertos. -------------------------------------------------  

Lembrou a senhora vice-presidente que por isso é que referiu ser esta uma 

experiência nova, e irão ver como é que corre. ------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua questão se prende com o próprio 

concurso em si, que é o mais relevante, porque o resto depois a gestão faz-se. A 

questão que se coloca é como é que vão fazer depois a gestão do concurso. Fazem 

as candidaturas únicas, depois como é que fazem a seriação, fazem uma seriação 

única para os apartamentos todos, e depois em função dos primeiros classificados 

vão atribuir. ----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos esclareceu que, relativamente ao procedimento 
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do concurso, o critério que elimina ou aceita é a taxa de esforço. Para fazer o 

cálculo da taxa de esforço tem que se ter o valor da renda. Ora, este valor da 

renda está estabelecido anteriormente, porque foi calculado com base no valor do 

imóvel ao qual foi deduzido vinte por cento, logo, é oitenta por cento da renda 

máxima. Agora, cada alojamento, cada fogo, tem um valor de renda. ----------------  

A senhora vice-presidente disse que o valor da renda era em função do piso, os 

do rés-do-chão têm um valor, os do primeiro andar têm outro, o senhor 

presidente acrescentou que era em função do piso e também da dimensão. ----------  

A técnica continuou dizendo que as pessoas candidatam-se, os residentes em 

Paderne candidatam-se aos quatro fogos, porém, têm de escolher um dos quatro. --   

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se os fogos já vão estar atribuídos 

para esses. -----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse desconhecer essa parte. -----------------------  

A senhora vice-presidente referiu também estar agora na dúvida, porque já 

falaram tantas vezes. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ser importante saber se os quatro fogos já 

estão pré-definidos para aqueles dez por cento, ou se é tendo em conta a 

graduação deles. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que tem de ser definido, tanto pode ser uma coisa, 

como pode ser outra. O que interessa é que são quatro fogos. ------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos notou que isso obriga a duas seriações, isto é, 

no mesmo momento é o concurso dos quatro fogos e é o concurso dos trinta e seis, 

dos restantes. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente considerou que isso pode ser feito de qualquer forma, ou até 

mesmo por sorteio. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que pode ser feito ao agregado 

familiar, porque o agregado familiar enquadra-se perfeitamente na tipologia. -------  

A técnica disse que isso era obrigatório. --------------------------------------------------  

Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se vão fazer seriação por fogo ou por 

total, respondendo a técnica que é por fogo. ---------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que cada fogo vai ter uma lista diferente. 

A senhora doutora Fátima Matos respondeu afirmativamente. -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se é pelo agregado, respondendo a 

técnica que é pelo fogo. ---------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo que o agregado estipula 
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logo a tipologia. -------------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima disse que era o formulário de candidatura. É para 

confirmar se, porventura concorrer um casal a um T2, está excluído, porque um 

casal só pode estar num T1. Serve para adequar a tipologia ao agregado familiar 

e para concorrer. Agora o que interessa aqui é o valor da renda. ---------------------  

A senhora vice-presidente disse que a pessoa candidata-se a um T2 ou a um T3 

no rés-do-chão, porque tem mobilidade reduzida e não quer ir para o primeiro ou 

segundo andar. Depois a atribuição dos fogos, como há vários blocos, são oito ou 

dez, é que é feita por sorteio. -------------------------------------------------------------  

Imagine-se que uma pessoa quer candidatar-se a um T2 no rés-do-chão. Sendo 

que há T2 nos 10 blocos no rés-do-chão, é atribuído um T2 no rés-do-chão, mas 

não sabe se vai ser no bloco A, B, C, D,E ou F, essa parte é para sorteio. ---------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o concurso não é por bloco, mas por 

tipologia. --------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que é a pessoa que escolhe ao que se vai 

candidatar. Um candidato que queira um T3 no segundo andar, só vai concorrer 

para o T3 no segundo andar, não vai concorrer para um T3 no primeiro andar. 

Depois são atribuídos dez T3 no segundo andar, e destes sorteiam qual aquele que 

vai ser para o candidato, porque são todos iguais, só muda o bloco. ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que quem concorre pode concorrer aos 

fogos do primeiro andar, e pode concorrer noutro concurso à parte. ------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse que não, dado que só pode concorrer a um 

fogo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu a senhora vice-presidente que a renda depois pode ser diferente e o 

candidato concorreu especificamente àquele fogo. Neste caso, as rendas até são 

todas muito parecidas, mas em Ferreiras, por exemplo, os preços eram 

completamente diferentes de um prédio para o outro.  ----------------------------------  

Questionou o senhor vereador Victor Ferraz se depois dentro desse concurso, 

dentro dessa graduação, é que vão retirar os quatro. -----------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que as pessoas de Paderne concorrem àqueles 

quatro fogos, contudo, não sabem se são no bloco A, B, C, porque depois aqueles 

que ganharem é-lhes sorteado. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que nesse caso já não concorrem à 

tipologia, concorrem ao apartamento. ------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente frisou que concorrem à tipologia, acrescentando que 
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mesmo para a habitação social, só se pode concorrer de acordo com o agregado 

familiar. Em termos legais uma pessoa sozinha não pode concorrer para um T3. ----  

Perguntou o senhor vereador como é que fazem o cumprimento desse requisito, se 

nos primeiros lugares dessas listas todas por tipologia, não estiver ninguém de 

Paderne. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Respondeu a senhora vice-presidente que fica deserto. ---------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não estava a dizer que não concorrem, 

mas a referir que não ficam nos primeiros lugares. --------------------------------------  

A senhora vice-presidente sublinhou que para os quatro de Paderne só podem 

estar de Paderne. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador realçou que era isso que estava a dizer, e nesse caso há um 

concurso só especificamente para eles. ----------------------------------------------------  

Informou a senhora vice-presidente que não é só específico, depois vai haver uma 

lista para os trinta e seis fogos, mas a análise é conjunta, porque é igual. ----------  

Insistiu o senhor vereador Victor Ferraz que há uma lista à parte para esses e 

tem que haver. -------------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse que são os dez por cento de Paderne. -------  

O senhor vereador considerou que o facto de haver estes quatro fogos pode ser 

uma restrição para os habitantes, se eles só puderem concorrer para aqueles. ------  

A senhora vice-presidente informou que as candidaturas são feitas on-line e nas 

Juntas de Freguesia. Imagine-se alguém que vai à Junta de Freguesia e manifesta 

a sua vontade em inscrever-se num dos fogos que são para Paderne. Os serviços 

deverão ter a obrigação de informar que já têm, por exemplo, cem inscritos, mas 

têm um apartamento onde só há dois inscritos. Assim, em vez de estar a 

concorrer para aqueles que são só quatro para Paderne, é melhor concorrer para 

outros. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Realçou a senhora doutora Fátima Matos que só saberão disso depois, 

acrescentando o senhor vereador Victor Ferraz que é nesse sentido que estava a 

dizer. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Relembrou a senhora vice-presidente que por isso é que restringir pode ser uma 

coisa boa, como pode ser uma coisa má. --------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente frisou, ainda, que tentaram explicar essa questão ao 

senhor presidente da Junta de Freguesia de Paderne, dado que pode induzir as 

pessoas todas a querer concorrer só para Paderne. -------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que há mais uma questão que já tinha 
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levantado, em relação ao concurso das rendas convencionadas para Ferreiras. Aqui 

vai manter-se esse problema e vai-se deixar de fora pessoas, uma vez que na 

renda convencionada é a tal zona cinzenta que falou na outra vez. --------------------  

Vão ter pessoas necessitadas que não vão cumprir o requisito e vão ficar de fora 

da renda convencionada, porque são as pessoas que têm baixos rendimentos. As 

pessoas com mais baixos rendimentos vão estar mais penalizadas, porque têm uma 

taxa de esforço maior, mas também não cumprem o requisito dos apoios sociais da 

renda social.  ---------------------------------------------------------------------------------  

É aquela situação da zona cinzenta que falámos e que prejudica essas pessoas, e 

que os vereadores não permanentes levantaram nessa altura, porque quando se faz 

algo por taxa de esforço, quem tem rendimentos mais baixos tem uma taxa de 

esforço superior a quem tem rendimentos um bocadinho maiores. ----------------------  

A senhora vice-presidente disse que isso depende dos critérios das taxas de 

esforço, temos lá famílias monoparentais, com funcionários públicos com 

vencimentos baixos. --------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse que este programa foi pensado, aliás, como 

o da renda acessível, e os mais desfavorecidos acabam por ter respostas. -----------  

O senhor vereador Victor Ferraz notou que aqueles a que se está a referir não 

têm. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A técnica disse que têm respostas. Para aqueles que estão com a taxa de esforço 

elevada, tal como o senhor vereador refere, há respostas, designadamente, o 

Programa 1.º Direito, ou o Porta de Entrada. Há aqui uma faixa que é maioritária 

de população, que trabalha todo o ano, tem baixos rendimentos, não consegue 

arrendar uma casa no mercado, mas depois também não tem respostas em termos 

de realojamento, e é para estas pessoas que isto é pensado. Pelo que o senhor 

vereador está a dizer da taxa de esforço elevada, isso assim vai sempre recair 

nas mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que só funciona se o Programa 1.º Direito avançar, tem 

tudo de avançar em paralelo. ---------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Fátima Matos disse tratar-se de respostas diferentes. ----------  

O senhor presidente realçou que tudo isto tem que ser estratificado. Se, por 

exemplo, o Programa 1.º Direito não funcionar, obviamente que se coloca esse 

problema, e depois as outras pessoas não conseguem. Tudo tem que funcionar, 

porque uns programas servem os mais desfavorecidos, como é o caso do 1.º 

Direito, depois há outras pessoas com um bocadinho de melhores condições, mas 
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já não serve para os outros que não têm a taxa de esforço suficiente para 

concorrer. Isso só funciona quando funcionar harmonicamente os vários patamares. 

Senão houver os vários patamares é uma estratégia que não funciona. ----------------  

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

 

= 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. -------------------------------------------------------------------   

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 23/2021  

– REQUERIMENTO = 

Foi apresentada uma reclamação de danos, datada de nove de junho de dois vinte e um, 

pela qual solicita o reembolso pelos danos causados na sua viatura aquando circulava na 

estrada existente em direção ao “Caminho da Aldeia”. --------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso, do seguinte teor: ------------------------------------------------   

“Nestes termos, entende-se que deve a Câmara Municipal de Albufeira deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar o 

Requerente pelos danos ocorridos, no montante de € 226,74 (duzentos e vinte e seis 

euros e setenta e quatro cêntimos. “ ---------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. -------------------------------------------  

 

= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CONCESSÃO 

DA REDE DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (REDE GIRO) – 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com este concurso foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 

presidente da câmara, em trinta de julho último, do seguinte teor: ------------------------  

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

1. Que foram notificados da tomada de decisão sobre a adjudicação, a 21/07/2021, os 

concorrentes do procedimento por "Concurso público internacional para a concessão 

da rede de transportes urbanos de Albufeira (Rede GIRO)"; ---------------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 



17 de agosto de 2021  

2. Que a 28/07/2021 apresentou a concorrente Translagos – Transportes Públicos, 

Lda. uma impugnação administrativa da decisão de adjudicação; ------------------------  

3. Que prevê o artigo 273.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual 

redação que “quando a impugnação administrativa tiver por objeto a decisão de 

qualificação, a decisão de adjudicação ou a rejeição de impugnação administrativa de 

qualquer dessas decisões, o órgão competente para dela conhecer deve, nos dois 

dias seguintes à respetiva apresentação, notificar os candidatos ou os concorrentes 

para, querendo, se pronunciarem no prazo de cinco dias, sobre o pedido e os seus 

fundamentos.” (sublinhado nosso); --------------------------------------------------------  

4. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 

(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo 

menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostrando possível que, em tempo 

útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto 

de imediato; --------------------------------------------------------------------------------  

5. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei 

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

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------    

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

 Notificar os concorrentes para, querendo, se pronunciarem no prazo de cinco dias, 

sobre o pedido de impugnação administrativa apresentada pelo concorrente 

Translagos – Transportes Públicos, Lda. e os seus fundamentos, conforme dispõe o 

artigo 273º do CCP, na sua atual redação. ------------------------------------------------  

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

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

A senhora vereadora Sara Serra perguntou quando iriam colocar as paragens dos 

autocarros em condições. --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que seria tratado após o concurso. --------------------  

A senhora vereadora sublinhou que está calor para as pessoas estarem sentadas 

ao sol a aguardar o autocarro, ao que o senhor presidente concordou. ----------------  

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

= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CONCESSÃO 

DA REDE DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (REDE GIRO) – PEDIDO 

DE INFORMAÇÕES E DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
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Relacionado com este concurso foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 

presidente da câmara, em quatro de agosto corrente, do seguinte teor: ------------------  

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

1. Que foram notificados da tomada de decisão sobre a adjudicação, a 21/07/2021, os 

concorrentes do procedimento por "Concurso público internacional para a concessão 

da rede de transportes urbanos de Albufeira (Rede GIRO)"; ---------------------------  

2. Que o prazo para apresentação dos documentos de habilitação, por parte da 

concorrente e adjudicatária Vimeca Transportes – Viação Mecânica de Carnaxide, 

Lda. (adiante Vimeca), termina na presente data (4 de agosto de 2021); ---------------  

3. Que a concorrente e adjudicatária Vimeca apresentou, com data de 3 de agosto de 

2021, um requerimento onde, no essencial, requer (i) informação sobre as condições 

relativas ao pessoal do atual operador, caso o mesmo pessoal deva ser transferido 

para seu encargo, fruto da aplicação da Lei n.º 18/2021, que alterou o art.º 285.º do 

Código do Trabalho, (ii) informação quanto às medidas que o Município de Albufeira 

proponha para “assegurar o equilíbrio financeiro do futuro contrato de concessão 

face ao agravamento dos custos”, os quais identifica como sendo os de pessoal no 

cenário descrito sob o ponto anterior e ainda por virtude de aumento dos custos de 

combustível e (iii) a prorrogação do prazo para apresentação de documentos de 

habilitação e apresentação de caução até prestação da informação prevista no ponto 

(i) acima; -----------------------------------------------------------------------------------  

4. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 

(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo 

menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostrando possível que, em tempo 

útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto 

de imediato; --------------------------------------------------------------------------------  

5. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei 

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

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------    

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

 Notificar a concorrente-adjudicatária Vimeca nos seguintes termos: ------------------  

“A concorrente e adjudicatária Vimeca, apresentou, na declaração em que aceitou os 

termos do Caderno de Encargos, os pressupostos em que iria executar a concessão a 

que apresentou proposta, sendo igualmente do seu conhecimento ou caindo no risco da 

atividade da concessionária, as alterações de custos que sejam consideradas como as 
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normalmente devidas por parte de um cocontraente particular. ----------------------------  

Serve tal para dizer que, exceto as alterações de circunstâncias e eventos exteriores 

ao contrato que se devam considerar excecionais, não existe o dever de compensar um 

contraente particular.-------------------------------------------------------------------------   

Nos termos previstos no Caderno de Encargos (vide, Cláusula 19.ª) e na lei estão 

previstas, porém, as situações e as formas de prestação de compensações aos 

contraentes privados caso as situações em que esse direito emerja se verifiquem. 

Assim sendo, e caso se entenda que as causas apontadas pela Vimeca integram tais 

situações suscetíveis de compensação, tais meios estarão previstos e o direito da parte 

acautelado, no decurso da execução do contrato. -------------------------------------------  

Em específico quanto à aplicação da Lei n.º 18/2021, que alterou a redação do art. 

285.º do Código do Trabalho, a concorrente formula um juízo hipotético quanto à sua 

aplicação ao caso presente (“fruto dessa alteração legislativa, caso a Vimeca seja 

obrigada a receber os trabalhadores que atualmente se encontram ao serviço do atual 

operador…)”, o que implica que não tenha seguro que tal preceito legal alterado se 

aplique ao caso concreto.  ---------------------------------------------------------------------  

Não obstante os termos dubitativos em que apresenta a sua premissa, vem requerer 

informações (ponto (i) de págs. 3), requer identificação de medidas de equilíbrio 

financeiro (ponto (ii) de págs. 3) e solicita a prorrogação de prazos para apresentação 

de documentos de habilitação e prestação de caução (ponto (iii) de págs. 3). --------------  

Dito isto, será necessário afirmar que no momento atual decorre o procedimento de 

concurso público, não estando, por isso, em curso a execução de qualquer contrato que 

possa, por seu turno, levar à invocação e aplicação de mecanismos de compensação como 

aquele previsto na Cláusula 19.ª do Caderno de Encargos ou outro aplicável. ---------------  

Por essa razão, não pode a concorrente-adjudicatária requerer as informações que 

requer no seu ponto (i) de págs. 3, nem tão pouco exigir a identificação de medidas de 

equilíbrio financeiro do futuro contrato (ponto (ii) de págs. 3), seja porque em fase de 

concurso não lhe assistem tais direitos, seja porque a prestação de tais respostas 

constituiria potencialmente uma alteração das condições propostas a todos os 

concorrentes, seja ainda porque tal corresponde a uma antecipação de declarações 

próprias da fase de execução do contrato, as quais a lei reserva exclusivamente para 

esse momento, que é posterior ao do início de execução do mesmo. ------------------------  

Nos termos em que o requerimento da concorrente-adjudicatária Vimeca vem 

apresentado, o mesmo pode ser interpretado como a colocação de condições para 

celebração do contrato, quando tal é vedado a um adjudicatário, condições essas 
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correspondentes a uma negação do dever de celebração do contrato e rejeição do 

cumprimento da obrigação de apresentação atempada dos documentos de habilitação e 

prestação da caução. --------------------------------------------------------------------------  

Nessa matéria, interessa mencionar que a não apresentação dos documentos de 

habilitação e prestação da caução, bem como o condicionamento da celebração do 

contrato e/ou sua rejeição, porque ilícitos, implicam a caducidade da adjudicação (cfr. 

art.º 86.º do Código dos Contratos Públicos) e a aplicação do art.º 456.º, alínea b) do 

Código dos Contratos Públicos, por incursão em contraordenação muito grave, com 

aplicação de sanção acessória de proibição de participação em procedimentos pré-

contratuais até 2 anos (cfr. art.º 460.º, n.º 1 e 2 do Código dos Contratos Públicos).” ----  

 Que seja indeferido o pedido de informações e medidas, constantes dos pontos (i) e 

(ii) de págs. 3 do requerimento da concorrente-adjudicatária, cabendo a essa 

informar de modo explícito e no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias desde 

notificação do presente, se está ou não a rejeitar a celebração do contrato, de 

acordo com a sua proposta apresentada e termos e condições resultantes dos 

documentos concursais. -------------------------------------------------------------------  

 Que em face do esclarecimento solicitado no âmbito do ponto anterior, caso a 

concorrente-adjudicatária mantenha interesse na celebração do contrato, disporá 

do mesmo prazo (5 dias desde notificação da presente) para apresentação dos 

documentos de habilitação e prestação de caução, prazos que, dessa forma são 

prorrogados. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

= OBRAS MUNICIPAIS – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS 

DESCOBRIMENTOS DESDE A ROTUNDA DOS GOLFINHOS ATÉ À ROTUNDA 

DA ORADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR INCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

 – 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, que em conclusão refere o seguinte: --------------------   

”Conclusão -------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta que a empresa CANDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A. não cumpriu o 

planeamento previsto com vista a terminar a empreitada nos 100 dias propostos, com 
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base no disposto na cláusula 14.ª do caderno de Encargos e no n.º 2 do artigo 329.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro de 2008, na sua atual redação, e não 

apresentou qualquer defesa no prazo concedido para audiência dos interessados, 

remete-se à consideração da Exma. Câmara o seguinte: ------------------------------------  

1) A decisão final de aplicação de uma sanção de 2.068,84€ mais IVA por dia a partir 

do dia 1 de Julho de 2021, até à data da receção provisória da empreitada, até ao 

limite de 20% do preço contratual. -------------------------------------------------------  

2) A aplicação de uma sanção de 62.065,20€ mais IVA para o período de atraso já 

verificado na presente data, nomeadamente de 1 de julho a 30 de julho de 2021.” ----  

O senhor presidente leu em voz alta a informação dos serviços relativa a esta 

requalificação. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se a sanção já ascendia a cerca de 

sessenta e dois mil euros. -------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que, nesta data, está em sessenta e dois mil, 

sessenta e cinco euros e vinte cêntimos. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se continua a aumentar, ao que o 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se esta parte ficou fechada, se 

não houve resposta, e se a câmara subtrai o valor a pagar no final. ------------------  

O senhor presidente disse não saber se tal era possível, mas de qualquer maneira 

tem de ser pago, ou, por encontro de contas. --------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu o que já havia mencionado a este 

propósito, quando foi para a aprovação, que isso deveria ser um procedimento 

comum para todas as outras obras do município. -----------------------------------------  

O senhor presidente informou que isso tem estado a acontecer para várias obras. --  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual foi o procedimento para a obra 

do Inatel, ao que o senhor presidente disse que iria verificar o que se passava em 

relação a essa obra. -------------------------------------------------------------------------    

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.  ----------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA MOSQUEIRA, 

INCLUINDO CONDUTAS ADUTORAS DE INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA 

EXISTENTE – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 
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cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, que em 

conclusão refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------  

”3. Conclusão ----------------------------------------------------------------------------------  

0 presente parecer enquadra-se nas figuras jurídicas dos artigos 282.º, 373.º, 374.º, 

377.º e 403.º do D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro do Código dos Contratos Públicos, na 

sua atual redacção. ----------------------------------------------------------------------------  

Pelo acima exposto, submete-se à consideração da Exma, Câmara Municipal: --------------  

- Deferir a concessão de prorrogação do prazo global da empreitada, por um período de 

70 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Indeferir quaisquer compensações à Oliveiras S.A. pela prorrogação do prazo ----------  

- A notificação à empresa Oliveiras S.A. para apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da data de receção da decisão do Dono de Obra, o cronograma de mão-de-obra e 

equipamento e plano financeiro, em conformidade com a prorrogação que lhe seja 

concedida. “ ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente leu em voz alta a informação dos serviços relativa a este 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual a justificação apresentada 

pela empresa para a prorrogação do prazo. -----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a empresa alega vários fatores, como por exemplo, 

a escassez de mão-de-obra no setor da construção civil ou a falta de materiais, 

devido ao contexto da pandemia, entre outros. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta obra vai atrasar dois meses, 

mas este é o resultado de fazer obras muito em cima do verão, sendo que esta é 

uma artéria necessária. ---------------------------------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO EM FUNÇÃO DE 

CRITÉRIOS MATERIAIS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA VIATURAS DA MARCA NISSAN E MITSUBISHI, INCLUINDO SERVIÇOS 

DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO – PROJETO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO  

– MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas foi apresentada uma informação do seguinte teor: ----------   

“Tendo sido aberto o procedimento referido em assunto, por deliberação tomada em 

reunião de Câmara datada de 20-04-2021, foi convidada a empresa Entreposto Algarve 
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– Viaturas e Máquinas, S.A., com vista à apresentação de proposta, em cumprimento do 

artigo 115.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. -----------------------   

Foi solicitado um pedido de prorrogação de apresentação de proposta, por parte do 

fornecedor com aprovação da digníssima Câmara a 29-06-2021; ---------------------------  

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 

viaturas da marca Nissan e Mitsubishi, incluindo serviços de reparação e manutenção, 

até ao limite de 109.800,00€, ao concorrente Entreposto Algarve – Viaturas e 

Máquinas, 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 mecânica----------49,90 € + IVA ----------------------------------------------  

Mão-de-obra colisão----------51,50 € + 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 15%; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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.” ----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto da decisão: -----  

a) adjudicar o procedimento para fornecimento de peças e acessórios para 

viaturas das marcas Nissan e Mitsubishi, incluindo serviços de reparação e 

manutenção, à empresa Entreposto Algarve – Viaturas e Máquinas, S.A. até ao 

limite de cento e nove mil e oitocentos euros, com IVA incluído; ----------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  

 

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – EIFFAGE ENERGIA UNIPESSOAL, LDA  

– 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 Eiffage 

Energia, Lda., Unipessoal, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------  

- pretende o requerente a realização de obra para construção de Central Fotovoltaica 

no Sítio do Escarpão, Paderne, nos dias 7, 14, 21 e 28 de agosto (sábados), das 06:30h 

às 14:00h e das 15h00 às 17h30 e nos dias 8, 15, 22 e 29 de agosto (domingos) das 07h 

às 13h; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias úteis relativamente às primeiras datas de início de realização da atividade ruidosa 

temporária, não cumprindo o disposto no ponto 2 do artigo 15.º do RGR, aprovado pelo 

D.L. 9/2007, de 17 de janeiro; ---------------------------------------------------------------  

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que os equipamentos mais ruidosos a utilizar serão hincadora e perfuradora, 

não preconizando qualquer medida minimizadora de ruído. Como fundamentação para a 

realização da obra aos fins-de-semana, invoca a necessidade de cumprimento do prazo 

de conclusão da obra; -------------------------------------------------------------------------  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  

- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença 

Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---------------------------------------  

- de 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 aos sábados e no 

horário 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, conforme estabelecido no n.º 4 do referido diploma. ---------------   

- face ao incumprimento do prazo legal para apresentação do requerimento, e à 

F – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 



17 de agosto de 2021  

necessidade de apreciação do pedido em reunião de câmara, considera-se, salvo melhor 

opinião, não estarem reunidas as condições de deferimento para os dois primeiros fins 

de semana (dias 7, 8, 14 e 15 de agosto); ----------------------------------------------------  

- relativamente aos restantes dias e respetivos horários requeridos, uma vez que para 

o mês de julho foram emitidos alvarás de LER para os sábados, com horário autorizado 

das 08h às 14h, sem registo de qualquer reclamação de ruído, que seja do conhecimento 

desta DPMV, não se vê inconveniente na emissão de alvará de LER requerido; ------------  

- mais se informa que pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá 

ser cobrada uma taxa de 40€/h (sábados, domingos e feriados, das 07h às 20h) e de 

80€/h (sábados, domingos e feriados das 23h às 07h), nos termos do ponto 11.1.1 da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com 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.  -----------  

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

iriam votar, porque o pedido para a licença especial de ruído era para os dias, 

sete, oito, catorze e quinze de agosto, e dado que hoje estamos a dezassete, 

trata-se de ratificações. -------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente leu a seguinte deliberação: “Foi deliberado, tendo em conta o 

teor da informação, e nos termos da mesma, deferir para os dias 21 e 22 de 

agosto corrente, e, caso não existam reclamações de ruído, também para os dias 

28 e 29 de agosto também corrente.” -----------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ficaria então para os dias vinte e 

um e vinte e dois de agosto, sublinhando a senhora vice-presidente caso não 

houvesse reclamações. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador perguntou se também ficavam os dias vinte e oito e vinte e 

nove de agosto, respondendo a senhora vice-presidente se não houvesse 

reclamações. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou ainda se o pedido para os dias 

sete, oito, catorze e quinze de agosto viria a reunião de câmara para ratificação. -  

O senhor presidente sublinhou que se for caso disso, naturalmente que virá, a não 

ser que não tenham trabalhado. Os despachos para ratificar vêm sempre a reunião 

de câmara. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, e nos 

termos da mesma, deferir para os dias vinte e um e vinte e dois de agosto 

corrente, e, caso não existam reclamações de ruído, também para os dias vinte e 

oito e vinte e nove de agosto também corrente. -----------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – PANAZUSE – INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 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 Panazuse – 

Investimentos Imobiliários, SA, cumpre informar o seguinte: ------------------------------  

- pretende o requerente a realização de obra de construção civil em Vale Serves, 

Processo 2018/2007, Alvará de Obras 78/2019, nos dias 14, 21 e 28 de agosto 

(sábados), das 08:30h às 16h30; -------------------------------------------------------------  

- a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias úteis relativamente às duas primeiras datas de realização da atividade ruidosa 

temporária, não cumprindo o disposto no ponto 2 do artigo 15.º do RGR, aprovado pelo 

D.L. 9/2007, de 17 de janeiro; ---------------------------------------------------------------  

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que os equipamentos mais ruidosos a utilizar serão retroescavadoras, pá 

carregadora, martelo elétrico, não preconizando qualquer medida minimizadora de 

ruído. Como fundamentação para a realização da obra aos sábados, invoca a necessidade 

de cumprimento do prazo de conclusão da obra devido a atraso inicial; --------------------  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  

- o pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença 

Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ---------------------------------------  

- de 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 aos sábados e no 

horário 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, conforme estabelecido no n.º 4 do referido diploma. ---------------   
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- face ao incumprimento do prazo legal para apresentação do requerimento, e à 

necessidade de apreciação do pedido em reunião de câmara, considera-se, salvo melhor 

opinião, não estarem reunidas as condições de deferimento para o primeiro sábado (dia 

14 de agosto); ---------------------------------------------------------------------------------  

- acresce referir que as obras de construção civil originam produção de ruído, algumas 

vezes incomodativo, pelo que a sua autorização mediante a emissão de Licença Especial 

de Ruído, deverá ser sempre ponderada face aos incómodos causados na população 

exposta, devido à realização de uma atividade a qual tem possibilidade de laboração em 

horário alargado (08h-20h), durante todos os dias da semana. Dada a existência de 

habitações na envolvente próxima, sugere-se, salvo melhor opinião, que em caso de 

deferimento, o horário autorizado seja das 10h às 17h; ------------------------------------  

- mais se informa que pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá 

ser cobrada uma taxa de 40€/h (sábados, domingos e feriados, das 07h às 20h) nos 

termos do ponto 11.1.1 da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras 

Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 

publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” ----------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

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

termos da mesma, deferir para o dia vinte e um de agosto corrente, e, caso não 

existam reclamações de ruído, também para o dia vinte e oito de agosto também 

corrente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 40 FOGOS EM 

PADERNE – TRABALHOS COMPLEMENTARES – INFORMAÇÃO = 

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

origem na Divisão de Edifícios e Equipamento, que se dá por integralmente transcrita e 

da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente 

reunião e que em conclusão refere o seguinte: ----------------------------------------------  

“Nesse medida, vem-se pela presente informação propor ao dono de obra aprovar os 

preços unitários, quantidades e prazo de execução constantes dos mapas em anexo à 

presente informação cujo somatório está especificado no quadro resumo seguinte, 

suspendendo-se a execução dos mesmos até à comunicação da aprovação da Câmara 

quanto à contratação dos mesmos e consequente ordem de execução. ---------------------  

G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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Em suma, propõe-se que a Câmara aprove os trabalhos constantes em anexo à presente 

informação, formalizando-se posteriormente, sob forma de um contrato adicional, no 

valor de 322914,16€ a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------  

Esta empreitada está integrada no projecto 2019/29 do PPI, classificação orçamental 

02 07010201.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

termos da mesma, aprovar a realização dos trabalhos complementares no valor de 

trezentos e vinte e dois mil, novecentos e catorze euros e dezasseis cêntimos 

euros acrescido do IVA. --------------------------------------------------------------------  

 

= 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): 53157 de 04-12-2019; 58292 de 30-12-2020 e 31330 de 

14-06-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 96/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Emaly Beatrice Anet Sligting ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, n.º 161, Casa Emília, freguesia de Paderne ------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação da 

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 QUADRO RESUMO  

a) Preço contratual 3742625,25 € 

b) 
Valor dos trabalhos complementares da mesma espécie dos contratados de 

circunstâncias não previstas 
139 624,04 € 

c) 
Valor dos trabalhos complementares de espécie diversa dos contratados de 

circunstâncias não previstas 
183290,12 € 

d) Total de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas (b+c) 322914,16 € 

e) 
Percentagem de trabalhos complementares de circunstâncias não 

previstas em relação ao preço contratual 
8,6% 

h) Total prorrogação do prazo 60 dias 
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Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dezasseis de março de 

dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. ----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 29547 de 17-07-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 10OU/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A. -------------------  

Local da Obra: Rua do Sobreiro, Urbanização Lagoas, freguesia de Ferreiras -------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe B2 -----------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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): 40881PE de 20-09-2019; 40881IT de 20-09-2019 e 40881 

de 20-09-2019 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 71/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: CA Imobiliário – Fundo Especial de Investimentos Imobiliário Aberto  ------  

Local da Obra: Várzeas de Quarteira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  

Assunto: Licença – Colocação de vedação ----------------------------------------------------  

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 seis de maio de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte de 

outubros de dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 11829 de 10-03-2020 e 42932 de 10-10-2020 ---------------  

Processo n.º: 06/2020/11829 ----------------------------------------------------------------  
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Requerente: Ana Santinho --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Corcovada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

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 

dois de dezembro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47816 de 06-11-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2020/47816 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Liudmila Pospelova --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sítio do Cotovio, 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 dezembro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 2127 de 14-01-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 6IP/2020 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Basílio Pinto Perestrelo de Meneses -------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Bela Vista, Lote n.º A8, Fração “A”, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração e legalização de uso da 

fração “A” -------------------------------------------------------------------------------------  

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 três de novembro de dois mil e vinte. ----------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 19224 de 03-05-2019; 33882II de 30-07-2019; 33882 de 

30-07-2019 e 33749 de 12-08-2020 --------------------------------------------------------  

Processo n.º: 42IP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria de Lurdes Gonçalves Duarte ---------------------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  
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Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração e ampliação de um edifício 

de habitação e comércio – Legalização -------------------------------------------------------  

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 quinze 

de maio de dois mil e vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação 

de câmara de três de novembro de dois mil e vinte. -------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 52853IT de 03-12-2019; 52853II de 03-12-2019 e 52853 

de 03-12-2019 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 126IP/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aquilino Carreira Imobiliários, S.A. --------------------------------------------  

Local da Obra: Ferreiras, freguesia de Ferreiras -------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edificação unifamiliar ---  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, 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. ----------  

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

 Requerimento (s) n.º (s): 39122 de 15-09-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 65IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rascunho Possível Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro de S. Vicente, freguesia de Paderne ---------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício para fins 

turísticos e piscina ----------------------------------------------------------------------------  

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 três de novembro de dois mil e vinte. ----------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 18529 de 06-05-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 82IS/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusomodulo – Serralharia Carvalho, Lda. ---------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de autorização para instalação de exposição temporária de casas 
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modulares e local de venda -------------------------------------------------------------------  

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 quinze 

de dezembro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 28211 de 10-07-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 7OU/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A. -------------------  

Local da Obra: Rua do Quadrante, Jardins da Galé, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe B2 -----------------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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): 57239IT de 30-12-2019; 57239 de 30-12-2019 e 52168 

de 23-11-2020 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 306/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Herdeiros de Maria da Conceição Campos e Salvador Martins Gonçalves ----  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de moradia para edifício de habitação coletiva, piscina e 

muros de vedação -----------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
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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 e 

nove de dezembro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47354 de 31-10-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 5/2017 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Paulo Benedito Bravo ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de edificação unifamiliar -------------------------------------  

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 trinta e um de maio de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de vinte e 

nove de dezembro de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 21319 de 27-05-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 94/1977 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Bruno Martins Fortunato e Vanessa Alexandra Oliveira Saldanha Parreira --  

Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação do existente e construção de 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 quinze de maio de dois mil e vinte 

e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de dezanove de 

novembro de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 8934 de 24-02-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 45/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Emanuel Miguel Saraiva ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Charneca, Vale Pegas, freguesia de Paderne --------------------------------  

Assunto: Exposição – Solicitando a revogação da deliberação camarária proferida em 

04/02/2020 referente ao pedido de Licença – Alteração, remodelação e beneficiação 

de edificação para Turismo Rural ------------------------------------------------------------  

Prazo ultrapassado ----------------------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão de 

Receção e Expediente de Obras Particulares de quinze de maio de dois mil e vinte 

e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de três de 

novembro de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 29087 de 16-07-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 293/1997 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Manuel Branco -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Norte, Lote n.º 27, Cerro Grande, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 30 dias 

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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): 10636 de 08-03-2018 e 22485 de 21-05-2019 ---------------  

Processo n.º: 150/2001 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joanne Mary Eastman ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Alto dos Caliços, Lote C, 22-B, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – Legalização ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

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 dois de 

dezembro de dois mil e dezanove.----------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 16325 de 12-04-2019 ------------------------------------------  
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Processo n.º: 69/2000 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Graciete Vaz do Nascimento --------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vila Rosal II, Lote n.º 15, Sesmarias, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e piscina – Legalização --------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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): 35616 de 12-08-2019; 52391IT de 29-11-2019; 52391 de 

29-11-2019 e 40466 de 24-09-2020 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 65/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rui Miguel Bernardes Pedro ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia, Lote n.º 71, freguesia de Albufeira e Olhos de Água----  

Assunto: Licença – Ampliação e alteração de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação – 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 vinte e seis de maio de dois mil e 

vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de 

dezanove de maio de dois mil e vinte. -----------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45023 de 22-10-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 70/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Dália Maria Luís Calheiros ------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Licença – Alteração de um edifício de habitação e comércio ---------------------  

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 dez de maio de dois mil e vinte e 

um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de trinta e um de 

março de dois mil e vinte. -------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18380 de 05-05-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 54/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carvotur – Gestão Financeira e Investimentos, S.A. --------------------------  

Local da Obra: Vale Navio, Semina, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para execução da obra por mais 12 meses -----  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado declarar a caducidade do licenciamento titulado 

pelo alvará de obras de construção número cinquenta, barra, dois mil e dezoito, 

com fundamento no número cinco do artigo septuagésimo primeiro do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação e com os fundamentos constantes na 

deliberação de câmara de quinze de dezembro de dois mil e vinte. --------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 9262IT de 26-02-2020; 9262 de 26-02-2020; 8448IT de 

12-02-2021; 8448 de 12-02-2021 e 20842 de 22-04-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 382/1977 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Suzete Vieira Catuna ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua General Humberto Delgado n.º 95, 1.º, freguesia da Guia -------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração de utilização de parte de 

uma fração, suscetível de utilização independente ------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de oito de julho de dois mil e vinte e um. -----------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18902 de 09-05-2020; 51957IT de 22-11-2020; 51957II 

de 22-11-2020; 51957 de 22-11-2020; 56201IT de 15-12-2020; 56201 de 15-12-2020 

e 34028 de 28-06-2021 ----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 83/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cristina Nunes Martins e Outros ----------------------------------------------  

Local da Obra: Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação ----------  
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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 vinte e três de 

fevereiro de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6233 de 01-02-2021; 21964 de 27-04-2021; 27579 de 26-

05-2021 e 33291 de 23-06-2021 -------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 13/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, S.A. -------------------------------  

Local da Obra: Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  

Assunto: Licença – Obras de Urbanização – Construção de edifício ------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado tendo em conta o parecer técnico de oito de 

julho de dois mil e vinte e um, deferir o pedido de licença de obras de 

urbanização, estabelecendo uma caução de duzentos e trinta e três mil, seiscentos 

e trinta e seis euros e um prazo de execução de seis meses, com base na 

estimativa e calendarização proposta, nos termos e condições do artigo 

quinquagésimo terceiro do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA/2020/42786 ----------------------------------------  

Processo n.º: 09/2020/40354 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: João Carlos Pinto ----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Palhinha, Lote 9 – Vale Serves, freguesia de Ferreiras ------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número trinta e 

três, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no 

parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de trinta de julho de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 33967 de 25/06/2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 83/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Marco Jorge Lopes Clemente e outra ------------------------------------------  

Local da Obra: Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 dias -  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de prorrogação de prazo por 

mais sessenta dias, tendo em conta o parecer da Chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de quatro de agosto de dois 
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mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35181 de 02/07/2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 710/1978 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Cerqueira Pereira -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 dias    

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de prorrogação de prazo por 

mais sessenta dias, tendo em conta o parecer da Chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de nove de agosto de dois mil 

e vinte e um. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37244 de 13/07/2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 585/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cristóvão dos Reis Ferreira ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 dias   

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de prorrogação de prazo por 

mais sessenta dias, tendo em conta o parecer da Chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de três de agosto de dois mil 

e vinte e um. ---------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 39928 de 28/07/2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 19/1984 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hotel Baltum – Explorações Hoteleiras, Unipessoal, Lda. ---------------------  

Local da Obra: Avenida 25 de Abril, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 1 ano ---  

Foi, por unanimidade, deliberado tendo em conta os antecedentes, deferir o 

pedido de prorrogação de prazo por mais seis meses, tendo em conta o parecer da 

Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de nove 

de agosto de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 49479 de 14/11/2019; 55669 de 14/12/2020; 12009 de 

04/03/2021 e 24691 de 12/05/2021 --------------------------------------------------------  

Processo n.º: 93/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Andrii Lysyak --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Norte, n.ºs 12/14, freguesia de Paderne ----------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação e reabilitação de edifício multifamiliar ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e três de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32455 de 22/07/2019; 55519 de 17/12/2019; 37213 de 

04/07/2020; 35722 de 05/07/2021 e 38680 de 21/07/2021 -----------------------------  

Processo n.º: 53/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Valente & Vale, Lda. -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aldeamento São Rafael – Lote 20 – Sesmarias, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração, ampliação e demolição de edificação unifamiliar ------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 12167 de 05/03/2021 e 35178 de 02/07/2021 --------------  

Processo n.º: 06/2021/12167 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Sílvia Alves de Castro -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale da Ursa, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de setembro, na redação em vigor, para efeitos de 

constituição de compropriedade – Desistência do pedido -----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de desistência. ---------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 17732 de 10/05/2016; ECMA22976 de 08/06/2016; 

31723 de 05/08/2016; 7106 de 12/02/2020 ------------------------------------------------  

Processo n.º: 44/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo --------------------------------------  

Local da Obra: Malhão – “Casa do Forno”, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Construção de edificação ------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e três de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 11966 de 04/03/2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 20/1974 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Urbigarbe – Sociedade Algarvia de Urbanizações, S.A. -----------------------  
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Local da Obra: Urbanização Quinta Pedra dos Bicos – Lote 8, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração alvará de loteamento -----------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir a alteração do loteamento nos termos e 

condições do parecer técnico de nove de agosto de dois mil e vinte e um e em 

face da informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de 

vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um, que refere não terem sido 

recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões relacionadas com a 

alteração de loteamento. --------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 54562 de 11/12/2019 e 28649 de 14/07/2020 --------------  

Processo n.º: 46CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno Miguel Récio Machado dos Santos ---------------------------------------  

Local da Obra: Cerca Velha, freguesia de Paderne ------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina e casa de máquinas -----------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar proceder à inviabilização da operação 

urbanística nos termos da informação técnica de trinta de julho de dois mil e vinte 

e um, comunicando ao requerente a sua desconformidade com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis e remeter à Divisão de Fiscalização e Vistorias para 

procedimento adequado e legalmente estabelecido. --------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 23099 de 04/05/2021 e 36077 de 06/07/2021 -------------  

Processo n.º: 185/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Marrachinho – Supermercados do Algarve, S.A. -------------------------------  

Local da Obra: Avenida 12 de Julho – Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------  

Assunto: Licença – Alteração estacionamento do edifício comercial, no decorrer da 

obra --------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica 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): 36432 de 24/07/2018; 27145 de 18/06/2019 e 23488 de 

09/06/2020 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 873/1982 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lourenço Ribeiro ----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar com piscina e muro ---------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e três de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 49002 de 11/11/2020 e 41282 de 03/08/2021 ---------------  

Processo n.º: 346/1997 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira --------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Oceano – Urbanização Cerro da Alagoa (2.ª Fase), freguesia de 

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

Assunto: Exposição – Ampliação e legalização de edificação, residencial para pessoas 

idosas – “O Roseiral” --------------------------------------------------------------------------  

Desistência do pedido -------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido de desistência. ----  

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

= 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 doze horas e quinze minutos, foi a 

reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor presidente e por mim, Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro, chefe da Divisão de 

Recursos Humanos, que secretariei. ----------------------------------------------------------  
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