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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2021 

Ao sétimo dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de 

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

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

vice-presidente, senhora Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, achando-

se presentes 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. -------------------------------  

Não participou o presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, que se encontra 

ausente por motivo de doença, e cuja falta a câmara deliberou, por unanimidade, 

considerar justificada. ------------------------------------------------------------------------  

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. ----------------------------------------    

Declarada aberta a reunião pela senhora vice-presidente, pelas nove horas e trinta e 

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

O senhor presidente saudou os presentes e deu a palavra à munícipe inscrita. -------  

 Josélia Maria Martins Cabrita - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom 

dia a todos os senhores. Para desejar uma rápida recuperação do senhor presidente. O 

que me traz aqui é o seguinte: apresentei um pedido de informação através de um 

requerimento cuja data do mesmo tem a data de 21/01/2021. Esse requerimento era 

um pedido de informação, um pedido de esclarecimento sobre a colocação de um portão 

no Condomínio Colina do Sobreiro, situado em Ferreiras, onde a Câmara é detentora de 

algumas frações naquele bloco habitacional construído a custos controlados, onde 

tenho uma fração. Esse pedido era uma exposição onde queria conhecer por parte da 

Câmara se existia algum licenciamento, se era uma obra que carecia do mesmo ou não, 

ou se era uma obra isenta de qualquer licenciamento por parte da Câmara. Uma vez que 

o motivo invocado por parte do condomínio prendia-se com os assaltos e roubos que 

tinham acontecido. O portão foi instalado e impossibilita o acesso e este tipo de 

portão não tem qualquer segurança uma vez que não há vedação em volta do terreno. A 

minha questão é: este portão foi pedido licenciamento? Não foi pedido licenciamento? 

Carece de licenciamento? O que é que acontece? Durante dois meses andei a tentar 

ligar para o diretor de departamento. Durante esses dois meses a chamada retornava à 

central telefónica ou havia uma funcionária que me atendia quando a chamada chegava 
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a ela. Teve sempre o cuidado de dizer: ”O senhor diretor está em reunião.” Isto 

durante dois meses. Claro que não ligava todos os dias, mas com alguma frequência e 

dizia que estava em reunião. Depois de tanta insistência essa funcionária alertou-me e 

disse-me assim: “porque é que não fazes um pedido de agendamento? E então fi-lo, 

através da funcionária que ela me indicou, que faz os agendamentos da parte 

urbanística. Não me foi dado a conhecer que poderia ser presencial e disse-me que 

seria um agendamento por telefone e ficou agendado um dia e uma hora. E eu 

questionei a funcionária se naquele dia e naquela hora quem ligaria a quem, onde me foi 

dito que seria uma funcionária ou o senhor diretor diretamente. Às dez e meia da 

manhã eu ligo, ninguém me atendeu o telefone e a chamada retornou à funcionária que 

sempre me atendeu, onde me foi dito que o senhor diretor se encontrava numa reunião 

com a senhora vice-presidente. Eu lembro-me das palavras que disse, não tenho 

qualquer problema em citá-las. Disse: ”Eu sei que a senhora vice-presidente é mais 

importante do que eu, mas não ficava nada mal, da parte do Município, que entrasse em 

contacto com o munícipe e dissesse: houve um impedimento de última hora, que é 

normal, mas nós vamos entrar em contacto consigo e numa outra data, até poderiam 

ter a amabilidade de logo me indicar, mas podemos entrar em contacto consigo 

novamente e vamos marcar uma nova data para uma posterior reunião. Nessa mesma 

hora mandei uma mensagem, contactei o presidente e disse-lhe o que se tinha passado. 

Nessa mesma tarde eram por volta das duas horas, recebi um telefonema do senhor 

diretor de departamento onde me pediu desculpas e diz que julgou que eu estava a 

faltar à reunião. Eu não tinha reunião nenhuma presencial e julgou que eu estava a 

faltar, eu liguei naquela hora. Não faltei a reunião nenhuma. O diretor pediu-me 

desculpas, eu aceitei as desculpas, qualquer ser humano erra. Agora o seguinte: o 

senhor diretor nada me conseguiu adiantar a não ser o número do processo de obras e 

até referiu que achava até estranho aquele SGD ter ido parar a ele. Da consulta do 

processo eu tomei a iniciativa de pedir um agendamento para consultar o processo, mas 

não julgava que o processo fosse tão extenso e quando cheguei no dia do agendamento 

vi um carrinho com oito pastas e sem conhecimento técnico de arquitetura foi-me 

impossível insistir. Tive a amabilidade de um funcionário da parte das obras que me 

ajudou até onde pôde, fiquei com algum conhecimento sobre a situação. Isto a 21 de 

janeiro quando eu fiz o requerimento. Vamos recapitular: no mês de abril foi quando eu 

consegui o agendamento por telefone, em junho foi quando eu consegui as consultas 

dos processos na Câmara e agora recebo um ofício, que como eu não consigo entender o 

conteúdo, gostava que, com todo o respeito, alguém me traduzisse o conteúdo do 
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mesmo. Este ofício é datado de 28/07, recebi agora no início de agosto. O despacho 

recai a vinte e um de junho, levou mais de um mês para elaborar. O tempo do Código do 

Processo Administrativo, os prazos, esses, foram largamente ultrapassados. Mas 

pronto, se calhar a Fiscalização tem muitas obras para fiscalizar e eu acredito que sim. 

Agora diz: “Em deslocação ao local identificou-se que foi colocado um portão com 

cerca de um metro e trinta de altura no edifício do condomínio privado e no acesso 

exclusivamente para o edifício, estando o mesmo a mais de dez metros do domínio 

público. Foi falado com o condomínio“. (Portanto o condomínio é que informa à Câmara, 

não é o fiscal que lá vai e que tem o conhecimento, é o condomínio ou um condómino a 

informar). “Foi falado com o condomínio informando-nos que o prédio estava a ser 

invadido por estranhos, havendo alguns furtos e o portão foi aprovado em ata de 

condomínio para a sua colocação e segundo nos informaram esse portão estava 

aprovado no projeto a licenciar e foi passada a vistoria sem o devido portão, não sendo 

colocado pelo construtor acabando injustamente a expensas do próprio condomínio. É 

da opinião destes serviços tratar-se de uma obra isenta de controlo prévio dado que o 

mesmo encontra-se no interior de um acesso privado e a mais de dez metros do 

domínio público e já estava previsto em projeto aprovado e licenciado. Anexa-se foto” 

(anexaram uma foto do portão e anexaram uma foto de uma planta que eu não consegui 

identificar, se calhar também vejo mal, não consigo ver). ”Anexa-se a planta de 

implantação das acessibilidades do processo número 54/2008. No referido processo 

consta por estacionamentos, área de circulação e jardins anexos ao edifício novo”, aliás 

peço desculpa, são zonas comuns do prédio, o portão foi colocado numa zona comum e 

autorizado pelo próprio condomínio. O licenciamento do processo não faz referência à 

entrada com portão”. Esta última frase aqui gostaria que me explicassem, se é que me 

podem explicar, que eu não consegui entender este conteúdo. Aliás depois disto tudo, 

hoje, salvo erro estamos a sete, então foi dia cinco ou seis, quando eu vi a caixa de e-

mail e tinha um e-mail recente do condomínio onde a frase diz: “ senhores condóminos, 

em primeiro lugar quero dar uma boa notícia: o portão foi autorizado pela Câmara 

Municipal de Albufeira”. Então, existia à data do meu pedido? Ou todo este tempo que 

mediou aqui a resposta, houve aqui algo a fazer-se dentro do Município? É essa a 

questão que quero colocar. E atenção: tenho informação suficiente: sei quem foi o 

fiscal que foi ao local, tenho informação de datas. Peço que eu depois vou fazer um 

novo requerimento e quero que me passem toda essa informação. Se me pudessem 

esclarecer esta última frase ou a planta agradeço. Aliás, a câmara tem duas frações no 

local, foi obrigada a pedir planos para o acesso às frações que lá tem, estão habitadas 
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por pessoas a quem foi atribuída habitação. Portanto a Câmara também não 

desconhecia por completo esta situação. Além disso, a estrada encontra-se alcatroada. 

Quem alcatroou a estrada? Quem é que colocou as luminárias em espaço privado? É que 

se foram as luminárias colocadas por parte da Câmara em espaço privado, então 

também vou pedir à Câmara que me coloque luminárias em volta do jardim. Não 

podemos ter dois pesos e duas medidas. Obrigada.” -----------------------------------------  

A senhora vice-presidente tomou a palavra respondendo que tinha conhecimento 

que tinha havido uma exposição, que passou por si, em relação aquele portão, mas 

que não conseguia adiantar muito mais sobre o assunto. Acrescentou que teria de 

falar com o senhor chefe de divisão, que se encontrava de férias naquela semana 

ou falar com o senhor diretor de departamento para perceber se afinal o portão 

fazia parte do projeto aprovado ou se foi feita alguma alteração posterior. 

Explicou que quando o senhor diretor dizia que não tinha grande conhecimento do 

processo para além do número, isso se devia ao decurso da obra, a obra, desde o 

seu início até que estivesse concluída, foi acompanhada pelo Departamento de 

Projetos e Edifícios Municipais por ser uma “obra pública” e só depois é que 

transitou para os processos de obras particulares. Relativamente às luminárias 

iria verificar se se tratou de obra de urbanização que foi feita pelo promotor ou 

se foram colocadas pela Câmara Municipal. Deduzia que se fosse um processo 

particular, teria feito das obras de urbanização, mas tendo em conta que se 

tratou de um projeto a custos controlados pode ter havido alguma situação 

diversa. Acrescentou que possuía o contacto da munícipe e que no final da reunião 

e da discussão dos processos de obras particulares iria falar com o diretor para 

verificar estas situações e depois alguém se iria reunir com a munícipe, não 

podendo garantir que pudesse estar presente na reunião com a munícipe, mas que 

iria pedir a presença de um técnico ou de uma chefia. ----------------------------------  

 Josélia Maria Martins Cabrita - A munícipe interveio dizendo: ”Sim, agradeço. Não 

tem de ser necessariamente um curto espaço de tempo, como demorou algum tempo, 

pois acredito que que possa demorar algum, mas tem que ser esclarecido. Porque é 

assim: eu para estar a falar aqui, vir aqui é porque já tenho informação que seja 

relevante. Agradeço a resposta que me dão. Não vou exigir um prazo de resposta, como 

é óbvio. Eu entreguei o requerimento de 21 de janeiro, se levou seis meses de resposta 

também não vou pedir que o façam num dia ou dois, mas quero que essa informação 

seja verídica e que corresponda aos factos, isso exijo. Até porque, nunca falei em 

fechos de varandas, nunca falei em nada. Num espaço privado onde não é necessário 
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dar conhecimento à Câmara, que aliás eu questionei o condomínio e o condomínio nunca 

me soube responder. Pedi documentos de suporte do portão e nunca mos forneceram, 

mas agora têm de me mostrar que afinal a câmara já tinha autorizado o portão. Havia 

conhecimento na câmara desse portão, de 21 de janeiro até 28 de julho enviam uma 

resposta que me poderia ter sido dada. Até porque a matéria do requerimento não é de 

todo complexa: é sim ou não e fundamentar o porquê. Não exijo mais do que isso.” -------  

A senhora vice-presidente interveio dizendo que não era por se estar dentro de 

uma área privada que podia infringir as leis urbanísticas. Se houver necessidade 

de licenciamento tem de ser licenciado, se estiver isento, pois está isento. 

Acrescentou que precisava era de se perceber se fazia parte do projeto, se 

houve algum projeto de alterações. Perguntou à munícipe se, quando o condomínio 

enviou o e-mail de conhecimento, se enviou algum documento em anexo enviado 

pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 Josélia Maria Martins Cabrita - A munícipe respondeu: “Também não interessava. 

Eu tenho documentos de suporte que consegui e sei quem foi o fiscal que lá foi. Então 

eu quero construir uma moradia, começo a construir, e o fiscal chega junto de mim e 

pergunta se eu tenho o projeto aprovado e se tenho licenciamento e eu respondo: ”Sim, 

tenho.” Quer dizer, a informação sou eu que passo ao fiscal? Não, o fiscal é que deve 

ver junto da Câmara a situação em que se encontra a colocação do portão, seja de 

varandas, seja de muros, se não eu vou construir uma moradia e também não peço 

justificação? Até porque é assim: para dar uma resposta em seis meses, se eu puser 

um projeto à Câmara Municipal para construção se calhar demora três ou quatro anos, 

não é?” -----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente considerou normal as questões do fiscal, a obrigação 

dele é depois dentro dos serviços confirmar se aquilo que se recolheu na rua 

corresponde à realidade ou não. A informação não podia ser dada só com base no 

que foram as declarações da pessoa. Podia recolher informações na rua como 

habitualmente faz sempre, mas depois tem de confirmar internamente se 

corresponde aquilo que está no processo. Isso é que era importante perceber se 

foi feito ou não, e esperava que isso tivesse sido feito. --------------------------------  

 Josélia Maria Martins Cabrita - A munícipe replicou: “Isso é que eu esperava. 

Obrigada, agradeço a atenção dispensada.” --------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente agradeceu a intervenção da munícipe e perguntou se alguém 

queria colocar mais alguma questão, como ninguém se pronunciou deu por encerrado o 

período de audição do público e terminou agradecendo a presença dos munícipes. -------  
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= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente interveio dizendo que estavam a chegar à parte 

final do mandato. Referiu que a presente reunião seria extensa e que por vezes não era 

fácil para os vereadores não permanentes analisar todos os assuntos em pormenor 

devido aos compromissos profissionais e particulares e, faltando duas ou três reuniões 

para acabar este mandato, disse que da parte dos vereadores não permanentes estes 

fizeram o trabalho que achavam que deviam fazer: apresentaram propostas, 

trabalharam e estiveram sempre disponíveis para colaborar com o restante executivo, 

e disso não os podiam acusar. Mas nem sempre foram ouvidos, nem sempre foram 

considerados da mesma maneira, mas as atitudes cabem a quem as toma. Disse esperar 

que ali iriam estar, no próximo mandato, ou não, e esperava que no próximo mandato 

haja essa abertura por forma a que as coisas funcionem de outra maneira dado que 

havia graves problemas por resolver, alguns problemas na questão dos serviços e que 

era necessário mudar de modo a que a Câmara se torne célere e que se consiga dar 

respostas em tempo útil, mas isso só se conseguia trabalhando com todos e havendo 

diálogo e boa colaboração. Acrescentou não ter muito mais a dizer já que ao longo do 

mandato tomou muito deste tempo e muita coisa já havia sido dita. As atas deste 

mandato davam quase para escrever um livro sobre a história do mandato, que não foi 

um mandato fácil. E além das reuniões de Câmara, os vereadores não permanentes 

participam muitas vezes em reuniões, em comissões, em reuniões com os técnicos e 

estiveram sempre disponíveis para isso, e esse trabalho não era visível, e as pessoas 

não tinham essa noção infelizmente. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente questionou sobre a saúde do senhor presidente 

desejando-lhe as melhoras, sendo naturalmente a vontade e o desejo dos vereadores 

não permanentes que se restabeleça rapidamente. Reconheceu não se tratar de uma 

situação fácil, e que a senhora vice-presidente tinha uma tarefa árdua até final, uma 

vez que tinha de tomar os processos que estavam pendentes com o senhor presidente, 

sem ter contacto com ele e sem ter conhecimento deles e ter de tomar decisões 

rápidas, reconheceu não ser fácil. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente reiterou que neste período de antes da ordem do 

dia não havia muito mais a dizer da parte dos vereadores não permanentes, uma vez 

que já tinha sido tudo dito ao longo do mandato, tinham falado de tudo o que tivesse a 

ver com este Município repetindo não ter havido a mesma correspondência do outro 

lado. Relembrou que os vereadores não permanentes sempre colaboraram para que se 

tomassem boas políticas para que as coisas melhorassem e essa era a sua forma de 
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estar acima de qualquer outra coisa. Relembrou que tiveram a infelicidade de perder o 

senhor presidente nos primeiros meses de mandato o que tornou tudo ainda muito mais 

complicado e que se havia uma linha condutora, uma estratégia, deixou de haver, 

passou a haver outra e quando o atual presidente tomou posse houve algumas 

prioridades que não foram tomadas em conta com o que os vereadores não 

permanentes até concordaram compreendendo as dificuldades que houve e estiveram 

disponíveis para trabalhar nesse sentido, mas não foram totalmente acudidos. 

Terminou o senhor vereador desejando à senhora vice-presidente, até que o senhor 

presidente regresse, uma boa condução dos trabalhos e que continuavam disponíveis 

até ao fim do mandato. E que não valeria a pena voltar a falar de tantos assuntos já 

repetidos e abordados como as infraestruturas enterradas, das estradas, dos 

caminhos, da habitação uma vez que a reunião será extensa dado o elevado número de 

assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz tomou a palavra reiterando o que havia sido dito pelo 

senhor vereador Ricardo Clemente e reforçou que os vereadores não permanentes 

estavam disponíveis para colaborar, tendo em conta esta situação anómala e forçada 

daquela substituição, como sempre estiveram ao longo do mandato. Questionou sobre a 

documentação, solicitada havia várias reuniões, relacionada com os trabalhos 

realizados pela firma de advogados Moura Marques. Perguntou também se já havia 

algum relatório relativamente ao protocolo do ABC que tinha mencionado na reunião 

anterior bem como dos pagamentos realizados a esta entidade relativamente ao centro 

de testagem tendo em conta que o protocolo ainda estava em vigor e continuava-se a 

pagar testes gratuitos a vinte euros à empresa e que são centenas de milhares, 

podendo já ter ultrapassado um milhão de euros que teremos de pagar ou que já foi 

pago, pelo que os vereadores não permanentes aguardavam pelos documentos.------------  

O vereador Victor Ferraz desejou também as melhoras rápidas do senhor presidente e 

perguntou se a Câmara Municipal recebeu ou solicitou alguma comunicação oficial ou 

relatório relativamente ao estado de saúde do senhor presidente, já que regra geral os 

responsáveis pelas entidades públicas recebem relatórios da equipa médica a dar conta 

do estado de evolução do paciente, neste caso infelizmente, o senhor presidente, até 

para evitar desinformação que surge muitas vezes nestas situações.  ---------------------  

A senhora vice-presidente informou que relativamente ao que lhe havido sido 

solicitado na última reunião procedeu à criação de várias distribuições, cada uma delas 

sobre cada assunto e que poderia disponibilizar o número de registo para o caso de os 

vereadores não permanentes quererem pedir esclarecimentos. Relativamente às 
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estruturas enterradas recebeu resposta da senhora engenheira Fátima Rodrigues, 

chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, em regime 

de substituição, que na altura estava a substituir o senhor diretor do departamento, 

que se encontrava de férias, e que questionava se aquilo que era pretendido se referia 

somente a águas e esgotos, se se tratava de um relatório de ações de manutenção, 

estado atual, investimento realizado e a partir de que ano se pretendiam aquelas 

informações. Informou ainda a senhora vice-presidente ter procedido ao pedido de 

informação, como havia sido solicitado, sobre o Albufeira Summit que ainda se 

encontrava pendente nos serviços, o mesmo em relação à empresa Pitagórica, a mesma 

situação em relação ao Centro de Testagem, tendo solicitado à Divisão Financeira 

informação sobre os custos tidos até aquele momento, o mesmo em relação ao 

escritório de advogados do doutor Moura Marques. Também solicitou esclarecimentos 

em relação à publicidade que tinha sido colocada no écran institucional da Câmara 

Municipal no cruzamento dos Bombeiros. Em relação a todos aqueles pedidos o único do 

qual recebeu feed-back, até aquele momento, foi relativamente às estruturas 

enterradas que poderia reencaminhar para que os vereadores não permanentes 

especifiquem o que pretendem saber. Continuou dizendo que só iriam ter mais uma 

reunião pelo que não sabia se iria ser possível ter a informação completa até lá, mas 

que iria tentar. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente interveio dizendo que foi tanta a documentação 

que ficou por ser entregue ainda dos pedidos feitos ao senhor presidente, que 

reconhecia que dificilmente essa documentação lhes chegaria às mãos, dado o tempo 

que faltava para o fim do mandato. Referiu que relativamente às estruturas 

enterradas tudo aquilo era importante, e a informação podia ser deste mandato e do 

estado em que se encontram as infraestruturas enterradas sublinhando que havia sido 

pedido há muito tempo. -----------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse perceber a resposta dos senhores vereadores não 

permanentes, mas pediu que compreendessem a sua parte uma vez que não era quem 

dirigia os trabalhos na altura. Acrescentou também não saber se o senhor presidente 

poderia ter tido feed-back daquelas situações, mas explicou que não conseguia ter 

contacto com o senhor presidente nem seria o caso de estar a importuná-lo nesta fase 

delicada com este tipo de assuntos e deu a palavra à senhora vereadora Cláudia 

Guedelha para algum esclarecimento que quisesse fazer. -----------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse pensar tratar-se do GPI que foi o 

levantamento que foi elaborado em relação às infraestruturas enterradas. Informou 
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ter o documento e ter questionado a senhora diretora do Departamento de Gestão e 

Finanças sobre a melhor forma de apresentar: se seria através das informações ou 

seria como conhecimento. Referiu que o documento foi apresentado no Albufeira 

Summit onde a senhora chefe da Divisão de Águas e Saneamento fez a apresentação 

com powerpoint e com todo o gosto seria entregue. O que se passou foi não ter 

questionado o senhor presidente sobre o assunto. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que, como já tinha acontecido outras 

vezes, a documentação poderia ser enviada por e-mail e quanto mais rápido melhor. 

Acrescentou haver responsabilidades de parte a parte, ainda para mais quando a 

documentação está pronta mais fácil se tornava de entregar e se acontecia um azar 

qualquer, os vereadores não permanentes estavam protegidos porque tinham solicitado 

a documentação, mas os vereadores permanentes não estariam.  --------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse não perceber de que tipo de azar falava o 

senhor vereador Ricardo Clemente e este respondeu que poderia ser qualquer situação 

que aconteça e perguntou como é que os vereadores não permanentes poderiam alegar 

informação que não têm? ---------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu que a informação está no serviço, 

tudo foi elaborado e será entregue para conhecimento. ------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que não estava a personalizar as coisas 

nem a colocar esta questão em concreto, mas aquela situação aconteceu variadíssimas 

vezes noutros documentos, noutras situações, e que isto requeria responsabilidades. ----  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu perceber perfeitamente as 

preocupações do senhor vereador Ricardo Clemente e que não eram maiores do que as 

suas. A questão era que o estudo estava feito, será entregue e apenas se estava a ver 

a melhor forma de o fazer, tendo em conta que o senhor presidente não estava. ---------  

De qualquer forma estaria de certeza na próxima reunião. Quanto à documentação que 

lhe tenha sido solicitada, da sua parte, prontamente foi disponibilizada. ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse não compreender relativamente a este assunto 

uma vez que não estão a pedir nada de transcendental, não se trata de documentos que 

não existam já. O relatório já existe e foi apresentado no Albufeira Summit e este 

evento realizou-se em Maio e perguntou quantas vezes depois disso é que o documento 

tinha sido pedido. Não se entendia como é que se chegava a esta altura e nos seja dito: 

“temos aqui vamos entregar agora”. E havia outras questões, como a informação 

relativa a Moura Marques que foi pedida diversas vezes, são documentos que têm de 

existir, ou então devem dizer-nos que essa documentação não existia e se não existia 
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não se podia inventar. Ou se existia bastava cinco minutos para a ir buscar onde está 

arquivada. Não podiam ser os serviços a decidir quando é que o vão fazer. Se os 

serviços disserem que para a próxima reunião não vem o relatório os vereadores não 

permanentes iriam acabar o mandato sem receber esta documentação e isto não 

poderia acontecer. Havia documentos que tinham de vir obrigatoriamente à próxima 

reunião: a documentação de Moura Marques tem que existir, a questão do 

financiamento tem que existir e tem que vir também e tudo relacionado com a análise 

ao protocolo também. O senhor vereador Victor Ferraz salientou já ter referido ao 

senhor presidente que esta era uma questão de respeito dos serviços para com a 

oposição. Se havia um pedido que era feito ele tinha de ser dado. Se fossem os 

vereadores permanentes a pedir provavelmente recebiam na hora, se forem os 

vereadores não permanentes a pedir têm de mendigar não sabia quantos meses para 

receber os documentos. Se havia alguma coisa que não estivesse bem com os 

documentos tinham de o assumir. Não se podia permitir que uma secretaria diga que 

não manda os documentos durante meses e meses. Uma coisa era haver um 

esquecimento, mas de qualquer modo tinham de ser relembrados. Repetiu que na 

próxima reunião tinham de vir obrigatoriamente todos estes assuntos. Sublinhou que 

as pessoas tinham de ser responsabilizadas. Perguntou ainda sobre a presença na 

reunião da pessoa responsável do site que colocou aqueles anúncios ilegais no site da 

câmara para lhe serem colocadas algumas questões. ----------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra interveio dizendo que ao longo dos últimos quatro 

anos os vereadores não permanentes sempre tiveram uma postura séria, correta e 

educada relativamente a toda a gente. São quatro anos que terminam e reconhecia que 

os vereadores não permanentes não tinham sido tratados com a seriedade com que 

deveriam ter sido tratados porque foram eleitos pelo povo tal como os senhores 

vereadores que têm exercício de funções. As situações que se passaram ao longo dos 

quatro anos são o reflexo do que se passava no funcionamento orgânico deste 

Município, deste edifício e noutros edifícios camarários. Tinham tido naquele dia uma 

munícipe com o exemplo de uma situação em que, para se dar uma resposta, as pessoas 

levam meses. Os investidores em Albufeira fogem daqui a sete pés por causa da 

questão burocrática deste Município. E os vereadores não permanentes acabavam por 

sentir na pele, o que não deveria acontecer, uma vez que faziam parte deste executivo, 

a única diferença é que não estavam em exercício de funções. Por isso perguntava: se 

no órgão máximo da Câmara, que é o executivo, as coisas funcionam mal, como é que 

era suposto não quererem que as pessoas no exterior tenham uma opinião tão negativa 
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de como funciona a Câmara? Disse saber que o Governo tinha decretado que a partir 

do dia 1 de setembro os serviços são presenciais e perguntou se a Câmara já estava a 

trabalhar em regime presencial. --------------------------------------------------------------   

A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente esclarecendo que foi emitido 

um despacho para que os serviços passassem a atender de forma presencial sem 

necessidade de marcação. --------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra quis saber se estava toda a gente a trabalhar naquele 

momento, se já estavam todas as pessoas dentro do edifício a exercer funções e se 

todas as pessoas retornaram ao serviço presencialmente. ----------------------------------  

A senhora vice-presidente esclareceu que ainda havia pessoas em teletrabalho, mas os 

serviços que fazem atendimento estão a fazer atendimento presencial. -------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse compreender a situação complicada em que se 

encontra a senhora vice-presidente, mas continuou dizendo que aquela era uma 

situação que não tem um ano, dois anos, não tem um mês, aquela era uma situação 

estrutural do edifício, e que ela própria enquanto munícipe, tentou ligar variadíssimas 

vezes para o edifício e não conseguiu, a munícipe que esteve presente na reunião 

queixou-se do mesmo. Na sua opinião, a comunicação dentro do edifício funcionava mal. 

Exemplo disso eram os pedidos de documentação feitos e perguntou se a Divisão 

Financeira não tinha um documento em como foi gasto em “X” ou “Y”. Disse 

compreender a posição da senhora vice-presidente, mas a situação de os vereadores 

não permanentes solicitarem documentos não era nova, já tinha meses e meses e 

meses. A senhora vice-presidente tem a prova de que solicitou, mas dizia que não tinha 

a informação porque os serviços não despacharam. Sublinhou que era um desrespeito 

enorme pelos vereadores não permanentes. Era uma desonestidade muito grande. E que 

isto pautou todos os quatro anos do mandato. Foi uma batalha em que os vereadores 

não permanentes não conseguiram nunca chegar a bom porto. Não tiveram a 

colaboração do executivo e, pior, não houve a colaboração dos serviços. Se os serviços 

não colaboram com quem hierarquicamente está acima e tem o direito pleno de exigir 

determinada documentação como é que era suposto os vereadores não permanentes 

dizerem de peito aberto que o Município funcionava bem ao munícipe que vem solicitar 

algum documento mais simples e com menos dinheiro envolvido do que as situações em 

que os vereadores não permanentes solicitaram documentos com valores elevados ou 

de situações menos claras. Terminou dizendo que ao longo destes quatro anos gostou 

de trabalhar com todos, que era uma boa equipa de trabalho, mas não funcionou a nível 

estrutural porque a estrutura não funcionava. Reiterou o pedido do vereador Victor 
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Ferraz de que a documentação que os vereadores não permanentes solicitaram ao longo 

dos anos devia ser apresentada na próxima reunião de câmara porque a documentação 

tinha de existir nos serviços, os serviços têm que ter a informação. Disse não 

compreender como é que a senhora vice-presidente pediu informações e a própria vice-

presidente diz que os serviços não responderam. A senhora vereadora Sara Serra 

disse não saber fazer melhor do que ninguém mas que se estivesse no lugar da senhora 

vice-presidente chamava os serviços todos imediatamente para responderem porque é 

que as coisas não estavam ali e talvez as pessoas começassem a perceber que o patrão 

deles não é o “Estado”: é o “Estado” para lhes pagar o ordenado mas que há uma 

organização interna que é preciso ser respeitada e que tem prazos para cumprir, tal 

como ela própria, que no seu trabalho, se não cumprir determinados prazos fecha a 

porta. Continuou dizendo que o segundo desagrado que tinha foi que os senhores 

vereadores não permanentes nunca terem tido acesso ao Boletim Municipal nem que 

fosse para desejar Boas Festas aos Munícipes. Acrescentou que aquilo tinha sido feio e 

que chegou a ser infantil. ---------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha interveio dizendo que, ainda em relação ao Plano 

de Infraestruturas, o documento tinha sido solicitado havia cerca de três reuniões, e 

que não tinha sido solicitado desde o Albufeira Summit. E o seu problema não era não 

ter o documento, mas sim a melhor forma de o entregar aos senhores vereadores não 

permanentes. ----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente sugeriu que o documento seja remetido por email a todos os 

membros do executivo para que na próxima reunião de câmara possa ser discutido se 

for caso disso. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz declarou que seria apenas para tomar conhecimento. --  

O vereador Ricardo Clemente reiterou que não havia desculpas para que não se 

enviasse um e-mail com o documento porque a obrigação dos vereadores permanentes 

era passar a informação aos vereadores não permanentes. Concordou com o que havia 

sido dito pela senhora vereadora Sara Serra e disse que tudo aquilo denotava falta de 

transparência, documentos que foram solicitados uma, duas, três, quatro vezes e que 

não lhes havia sido entregue tinha de haver alguma razão ou justificação para isso e 

era a única razão que levava os vereadores não permanentes a pensar dessa forma. 

Reconheceu custar-lhe usar pela primeira vez aquele termo, mas revelava falta de 

transparência, e era a verdade durante estes quatro anos. ---------------------------------  

A senhora vice-presidente disse ter ouvido todos e respeitar a opinião de todos e 

como o povo costuma dizer “a carapuça serve a uns e não servirá a outros” e a si 
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garantidamente que não lhe servia porque tentou sempre, ao longo destes quatro anos 

e destes doze anos em que esteve nesta entidade, tratar todos da mesma forma e 

sempre que era confrontada com alguma situação dos seus pelouros tentava prestar 

esclarecimentos da melhor forma. Nem sempre, infelizmente, no tempo desejado, umas 

vezes de uma forma mais rápida outras de forma mais demorada mas tentou sempre 

fazê-lo. Esperava que compreendessem que os assuntos que os vereadores não 

permanentes colocaram na última reunião e que já tinham sido colocados outras vezes 

são maioritariamente da dependência direta do senhor presidente e era difícil para 

qualquer um dos vereadores conseguir trazer esclarecimentos mais detalhados porque 

não acompanharam os processos de forma tão próxima como se se tratasse de um dos 

seus pelouros. Continuou dizendo que, não querendo defender os serviços, a verdade 

era que a maioria dos pedidos que fez foi ao Departamento de Gestão e Finanças e 

reconhecia que os últimos dias não tinham sido fáceis e ela própria tinha querido criar 

os SGD’s no próprio dia da reunião para solicitar os documentos, mas isso não foi 

possível, só o conseguindo fazer no dia dois ou três, pelo que também reconhecia a sua 

responsabilidade no facto de as respostas não terem vindo a tempo desta reunião. 

Afirmou que iria pressionar os serviços para que isso seja feito nos próximos dias de 

modo a que quando se realize a próxima já todos tenham a documentação. 

Relativamente ao atendimento esclareceu que havia serviços que aceitavam de forma 

mais saudável este regresso ao atendimento sem marcação, outros são um bocadinho 

mais resistentes, mas o facto é que foi feito um despacho para que fosse cumprida 

uma diretiva governamental de que o atendimento deixe de ser feito só com marcação, 

mas reconhecia que alguns serviços que fazem atendimento mostravam alguma 

resistência. Obviamente que quem sai prejudicado são os munícipes que precisam 

desses serviços, mas infelizmente este também não é um assunto novo e reconhecia 

que, com grande pena sua, chegava ao fim de quatro anos sem ter conseguido vencer 

esse braço de ferro. --------------------------------------------------------------------------  

O vereador Victor Ferraz reconheceu que os vereadores não permanentes sabem que 

tudo foi muito centralizado na figura do presidente e esse foi o grande erro deste 

mandato: este tipo de liderança que centralizou tudo numa só pessoa a decidir quase 

tudo, e que bloqueava quase tudo. Sublinhou que os vereadores não permanentes não 

tinham qualquer reparo a fazer individualmente a cada um dos vereadores em 

permanência porque estes sempre procuraram ajudar quando os vereadores não 

permanentes precisaram. Clarificou que quando os vereadores não permanentes 

referem ”executivo” entende-se que se referem ao senhor presidente porque foi ele a 
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tomar essas decisões e tinha a obrigação de as fazer cumprir e naquele momento quem 

estava naquelas funções era a senhora vice-presidente e seria ela a ouvir as 

reclamações. Acrescentou que não tinha reparos a fazer em relação ao trabalho 

realizado com os senhores vereadores em permanência com quem os vereadores não 

permanentes falaram individualmente quando precisaram e de quem sempre receberam 

ajuda. A questão prendia-se com um estilo de liderança que bloqueou a ação quer da 

equipa quer dos vereadores não permanentes na forma de gerir o Município. Concluiu 

dizendo não ter sido a melhor estratégia e queria deixar claro que se os senhores 

vereadores não permanentes ganharem as eleições para a Câmara Municipal, como 

esperavam, a sua ação será o oposto disso. A posição será a de integrar e de trabalhar 

com todos em conjunto, com vereadores permanentes e não permanentes se os houver. -  

O senhor vereador Ricardo Clemente relembrou a relação diferente que os vereadores 

não permanentes tinham com o antigo presidente doutor Carlos Silva e Sousa que ia no 

caminho do diálogo e da concertação e infelizmente com o seu falecimento o caminho 

seguido foi diferente. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto interveio dizendo que não aceitava que os vereadores 

não permanentes digam que houve falta de respeito por este executivo. Se houve de 

alguma parte, podia aceitar, mas no que a si dizia respeito e em tudo o que os senhores 

vereadores não permanentes lhe pediram tentou ser o mais transparente possível e 

queria que isso ficasse bem claro. Continuou dizendo que a situação das obras, tal como 

a vereadora Sara Serra havia referido, era o que mais ouvia comentar pelos munícipes. 

Referiu que no dia anterior tinha ouvido três ou quatro situações em que parecia que 

era só em Albufeira em que tudo funcionava mal e sublinhou que falava com alguns 

gabinetes técnicos que lhe diziam que bastava ir para o concelho aqui do lado, que 

dizem o melhor do Algarve, e que funcionava pior que Albufeira. Acrescentou que não 

se podia dizer que está tudo mal e que os investidores fogem todos de Albufeira 

porque Albufeira é o segundo concelho do país em que o mercado imobiliário mais 

cresceu, onde as casas mais subiram de preço. Não se podia também estar sempre a 

desprezar Albufeira, sempre a desvalorizar e a arranjar um culpado. Era necessário 

valorizar o que existe. As coisas não tinham corrido bem, mas não seria o pior de tudo. 

Bastava ver o que se passava na imobiliária: a contínua procura por Albufeira para 

investir. Não se podia dizer que os empresários fugiam todos de Albufeira e 

manifestava a sua discordância com essa ideia. ----------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra interveio dizendo que não quis dizer que havia falta 

de respeito no executivo, mas sim que os serviços não tinham respeito pelo executivo e 
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reiterava, tal como haviam referido os senhores vereadores Ricardo Clemente e Victor 

Ferraz, que quando foi solicitado qualquer assunto a qualquer um dos vereadores em 

funções estes foram sempre muito solícitos e houve uma boa colaboração. Em relação 

aos investidores era preciso conhecer e perceber que com dezoito meses de pandemia 

a Câmara parecia um bunker, fosse para entrar no edifício fosse para comunicar com 

os serviços. E isso deixava as suas mazelas, mazelas ainda mais profundas do que todas 

aquelas que já existiam. Houve situações, no início do mandato, quando os vereadores 

não permanentes tomaram consciência de que as obras particulares funcionavam mal, 

solicitaram a colaboração de todos e para agilizar os processos que se fizesse tudo 

numa base tecnológica, para que as entregas fossem mais claras, mais transparentes, 

que os prazos fossem respeitados. E os vereadores não permanentes tinham 

perguntado ao longo dos quatro anos sobre o ponto da situação em relação à 

informatização dos serviços e a resposta era de que estava em curso, estava em curso. 

Continuavam na mesma. Passaram quatro anos e não quatro meses. A senhora vereadora 

Sara Serra deu o exemplo dos Municípios do Seixal e de Almada em que fizeram isto 

num ano e perguntava como era possível que em Albufeira, após quatro anos, o que pior 

que funcionava neste Município fossem as obras particulares e a comunicação com os 

munícipes, como era possível que após quatro anos aquilo que fazia fugir os 

investidores não estivesse implementado ainda. Tinham explicado aos senhores 

vereadores não permanentes que era um processo muito complicado e que a empresa 

estava a implementar, reconheceu ter noção de que era um processo complicado e que 

os arquivos são gigantescos, que é um trabalho imenso, mas Almada e o Seixal também 

são enormes, são maiores que Albufeira. Questionava porque é que os outros 

conseguiram num ano e Albufeira, um município com tantos trabalhadores, não se 

conseguiu ainda fazer face a esta questão: a informatização dos serviços, as entregas 

em forma digital das obras.-------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que a proposta dos vereadores não 

permanentes foi apresentada em dois mil e dezoito. ----------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra reconheceu que o senhor vereador Rogério Neto 

tinha razão quando dizia que havia outros municípios que funcionavam pior, mas 

também havia outros concelhos no Algarve que funcionavam muito melhor que 

Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente interveio dizendo que não esperava fazer despedidas ou 

balanços nesta reunião, mas como se estava a falar de um pelouro que lhe dizia 

respeito e como nunca tinha tido problemas em assumir responsabilidades reconheceu 



7 de setembro de 2021  

que esta tinha sido uma tarefa muito difícil que lhe tinha sido atribuída. Relembrou 

que, quando recebeu este pelouro havia quatro anos, este não estava nas melhores 

condições. Parecia que tinha recebido um serviço que funcionava automaticamente e 

que agora o deixava cair no fundo de um poço. Disse que também tinha um bom nome e 

uma família a defender e que perdeu muito com estes quase treze anos em que 

exerceu funções. Acrescentou ter dado muito a esta casa e a esta terra de quem 

também tinha recebido muito. Quis deixar claro que só aceitou o pelouro das obras 

particulares por ter sido um pedido pessoal feito pelo antigo presidente doutor Carlos 

Silva e Sousa e que o aceitou em circunstâncias que não teria aceitado com mais 

ninguém, e com o que infelizmente aconteceu reconheceu ter perdido o apoio que tinha 

na liderança desse pelouro. Quando foi feita a redistribuição dos pelouros, com a 

entrada da senhora vereadora Cláudia Guedelha nunca havia sido questionada a 

atribuição das obras particulares a outra pessoa mas “impôs” ao senhor presidente 

doutor José Carlos Rolo a continuação do trabalho iniciado com o doutor Carlos Silva e 

Sousa e que se procedesse à reestruturação do departamento e isso foi feito e 

asseverou ter passado imenso tempo a estudar e a pesquisar o que podia ser na teoria, 

mas uma coisa era a teoria outra era a sua aplicação prática. Disse ter contado com a 

colaboração de muita gente incluindo principalmente a senhora diretora do 

Departamento de Gestão e Finanças que sabia perfeitamente os meses de trabalho que 

tiveram para fazer uma reestruturação (sendo esta a segunda reestruturação que 

operou, já que a primeira tinha sido no seu primeiro mandato, no decorrer da Troika 

nesta Câmara que obrigou a reduzir chefias e não era, ao contrário do que todos 

poderiam pensar, uma tarefa fácil porque se estava a falar de pessoas, de respostas à 

população e não era fácil aumentar chefias e muito menos reduzir chefias porque 

todos têm expectativas de crescer na carreira e obviamente tinha havido situações 

difíceis de encarar). Reconheceu que o senhor presidente doutor José Carlos Rolo lhe 

tinha dado liberdade para operar aquela reestruturação e apresentar-lhe um plano e 

depois algumas coisas tinham seguido da forma que ela tinha sugerido e outras foram 

adaptadas pelo senhor presidente, como seria óbvio. Disse não saber quais as ideias e 

as opções que vão ser tomadas pelo próximo executivo para este departamento mas 

relembrou que começou tudo do zero: começou com um diretor de departamento que 

não tinha qualquer experiência na área e com chefes de divisão que não tinham 

experiência e abstinha-se de fazer comentários sobre o funcionamento da unidade 

orgânica onde ficou a chefia com mais experiência, desejando que alguém consiga 

colocar aquela divisão a funcionar de forma digna porque ela própria não o conseguiu. 
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Disse esperar que as pessoas não tenham quase de ir de joelhos a Fátima para 

conseguir consultar um processo ou obter uma fotocópia. Afirmou que havia coisas que 

gostava de ter feito, como a questão da informatização que se atrasou muito mais do 

que aquilo que era expectável e infelizmente iriam terminar o mandato sem que esteja 

concluída, mas reconheceu que a pandemia trouxe o aspeto positivo de os processos 

terem passado a entrar de forma eletrónica porque se não se tivesse tomado essa 

opção nem queria imaginar o caos que estaria instalado neste mais de ano e meio de 

pandemia. --------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente continuou dizendo que nem sempre as coisas funcionam 

como queremos, mas que levava consigo uma lição de vida e como um exemplo do que 

era o verdadeiro trabalho em equipa referiu o trabalho que se tem desenvolvido neste 

departamento porque de facto as pessoas dão tudo aquilo que sabem e que conseguem 

para que esta cidade possa ter investidores que acreditem na terra e reconhecia que 

se tratava de uma pressão muito grande. Tanto assim era que a equipa tinha começado 

com dois arquitetos e tinha conseguido criar uma equipa com seis ou sete arquitetos e 

que naquele momento estavam todos a pedir para sair porque, de facto, a pressão era 

extremamente alta e não era fácil. Disse considerar que estas pessoas deviam ter um 

voto de confiança, que têm de acreditar nelas porque não era em dois anos e meio que 

se conseguia criar uma estabilidade. Comparando o departamento que teve o mesmo 

diretor de obras durante vinte anos, se calhar quando começou há vinte anos atrás 

também os resultados não foram imediatos e se se mudasse tudo todos os anos o 

serviço nunca iria ter estabilidade. Declarou que a partir do dia um de outubro a sua 

intervenção passaria a ser como cidadã e profissional e o executivo que tomar posse 

terá toda a legitimidade para decidir como quiser, mas gostava que acreditassem que 

todos deram o seu melhor para que o Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística pudesse chegar aquilo que são as expectativas das pessoas. Havia muitos 

interesses e muita expectativa, as coisas nem sempre são como se quer que pareçam e 

considerava que deveria ser dada uma oportunidade às pessoas de mostrarem que têm 

qualidade e que podem ter futuro e que lhes deve ser dado tempo em termos de 

criação de uma liderança forte. Provavelmente seria necessário fazer reajustes. 

Obviamente havia coisas que não poderiam esperar como era o caso do atendimento ao 

munícipe, seja ele no rés-do-chão seja no primeiro andar ou noutro edifício. Afirmou 

que fazer atendimento era difícil, mas não deveria demorar muitos anos a ser 

consolidado e este talvez seja o maior problema que a Câmara enfrentava naquele 

momento e que foi muito prejudicado pela pandemia porque ela deu armas a pessoas 
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que se queriam resguardar mais e não ser tão expostas ao atendimento e usaram a 

pandemia como refúgio. A senhora vice-presidente desejou sinceramente que quem 

viesse ocupar aquele pelouro consiga fazer mais e melhor, mas que consiga sempre ter 

a mesma dedicação que ela e todas as pessoas que a acompanharam naquele pelouro, 

desde a pessoa que transportava os carrinhos até à pessoa que decidia antes do 

vereador que era o diretor. Independentemente do pelouro que for, só assim é que se 

poderá obter resultados. Relativamente à intervenção do senhor vereador Rogério 

Neto, a senhora vice-presidente afirmou que não gosta de se comparar com quem está 

pior e com quem faz mal, gostava de se comparar com quem faz bem. Reconheceu 

sentir-se frustrada e sentia que gostava de ter tido resultados muito melhores, mas 

guardava para si o motivo pelos quais esses resultados não conseguiram ser obtidos. -----  

O senhor vereador Ricardo Clemente interveio dizendo que esta era uma questão que 

era próxima aos vereadores não permanentes e que as pessoas não se podiam esquecer 

do passado. Relembrou que quando iniciaram este mandato havia um diretor e que 

houve choros nas reuniões de câmara, houve gritaria nestas reuniões, houve chapadas 

na mesa nestas reuniões. E houve declarações desse senhor diretor, que ficaram em 

ata, em que dizia que teria havido deliberações de câmara municipal de uma maneira e 

que na pasta constava outra. Isto foi dito por ele e constava em ata. O que era 

gravíssimo. A senhora vice-presidente com o pelouro achou por bem fazer uma 

reestruturação que os vereadores não permanentes acompanharam e reconhecia que 

houve melhorias. Os vereadores não permanentes têm tido reuniões de preparação de 

assuntos tais como os planos, reuniões de conhecimento e de informação onde 

trataram dos assuntos e colocaram questões, onde houve melhoramentos, mas depois 

na reunião de câmara a discussão ficava esvaziada porque aquela discussão já tinha 

existido, e não iriam repetir o foi feito, daí ter solicitado para que constasse na ata 

essa informação. O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que não podia deixar de 

dizer que notava que houve um trabalho, que houve uma vontade, que houve um caminho 

já feito. Era verdade que faltava muito, mas muito por fazer, mas notava aquele 

espírito que a senhora vice-presidente tinha referido da vontade de querer mudar e de 

querer melhorar, notava-se um departamento com essa vontade e esperava que 

continuasse assim, que melhore e que dê frutos em breve. Disse esperar que a 

digitalização também seja uma realidade em breve já que é a concretização de todo 

aquele projeto que já levava tempo demais. E era importante porque os munícipes 

reclamam, alguns com razão outros sem razão. Havia também procedimentos a corrigir. 

Os senhores vereadores não permanentes sabiam que muitas vezes os assuntos não 
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vinham bem instruídos porque os técnicos também não colaboravam e depois 

queixavam-se e eles próprios são os primeiros a errar. Havia um processo a fazer, mas 

de qualquer maneira não podia deixar de dizer que, de facto, foi feito um trabalho, deu 

resultados e esperava que de futuro os resultados ainda fossem melhores. ---------------  

O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que o falhanço do departamento 

foi não ter percebido a importância da desmaterialização dos processos porque muitas 

vezes o funcionamento não tinha a ver com a falta de capacidade dos técnicos que lá 

estavam, tinha a ver com os próprios procedimentos e morosidade dos procedimentos. 

Essa desmaterialização teria permitido a redução em cinquenta por cento o 

atendimento porque as pessoas poderiam consultar os processos on-line. As pessoas 

tinham de se ajudar a elas próprias e era nessa perspetiva que queriam trabalhar e 

essa era a razão pela qual os vereadores não permanentes tinham insistido nessa 

desmaterialização muitas vezes, porque era estrutural para esse funcionamento. Se os 

processos forem em papel as pessoas querem consultar, ver, saber o que se passa e o 

procedimento on-line teria reduzido isso drasticamente e tirava aquela pressão dos 

técnicos que a senhora vice-presidente tinha referido. -------------------------------------  

A senhora vice-presidente afirmou que isso aconteceria em curto prazo, mas que já 

deveria ser o presente. Infelizmente não tinha sido possível concluir, mas que iria tirar 

pressão sobre os técnicos, sobre o atendimento e vai dar maior conforto aos privados 

que terão um acesso mais fácil e mais rápido aos seus assuntos. Disse acreditar que no 

início do próximo mandato essa situação possa ser colocada em prática 

independentemente de quem venha a ficar com o pelouro. ----------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha interveio dizendo que aquela não era a última 

reunião deste executivo, acreditava sempre no dia de amanhã e que não sabiam se 

iriam ter o senhor presidente presente na próxima reunião de câmara ou não. 

Continuou dizendo que às vezes as coisas mudam e tudo era muito subjetivo. Contudo 

já todos tinham concordado que foi um mandato diferente por várias razões: pela 

infelicidade das coisas que aconteceram que foi impossível contornar. Se tivessem 

continuado também não sabiam se iriam estar ali naquele momento a apontar o dedo e a 

fazer críticas, porque na vida é assim: nós por natureza criticamos, avaliamos. Ninguém 

garantia que fosse melhor ou pior, cada um tinha o seu feitio, os modelos mudavam, as 

formas de trabalhar mudavam e disto todos tinham consciência. Reconhecia que 

poderia ter corrido melhor em muitas áreas, mas não querendo parecer estar em 

defesa de quem ali não estava, também foram feitas muitas outras coisas bem feitas 

que também era importante não esquecer. Declarou ter feito um balanço dos seus 
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pelouros, do que foi acontecendo e evoluindo e do que correu menos bem e, de forma 

geral, na Câmara também houve muitas iniciativas, houve muitas atitudes, houve muitas 

obras e encaminhamento de situações que também eram positivas apesar das negativas 

que houve e que já tinham sido abordadas. Reconheceu ter sido um processo difícil 

porque com o aparecimento da pandemia, e que só quem esteve no terreno, dia e noite, 

como muitos estiveram, é que conseguiam perceber o quanto foi delicado, o quanto foi 

difícil tomar decisões, o quanto foi difícil perceber o que iria acontecer no segundo 

seguinte e sabendo que tinham em si a responsabilidade de conduzir as coisas e 

sublinhou que falava por todos, incluindo os serviços, em que muitos estiveram sempre 

no terreno, como por exemplo a senhora diretora de departamento do Departamento 

de Gestão e Finanças a quem estava constantemente a pedir colaboração para procurar 

saber os tipos de procedimentos que era necessário ter em cada situação. Não 

pretendia dramatizar, mas afirmou que foram anos muito difíceis e que ela própria 

passava o tempo na proteção civil onde montou o seu escritório para os seus nove 

pelouros para tentar de forma próxima acompanhar e ao mesmo tempo responder às 

outras questões em que houve projetos que continuaram. Afirmou ter ficado triste 

quando se falava em falta de transparência e quando se usava determinados termos 

bastante pesados para enumerar determinadas situações, mas que não estavam ali 

todos presentes e que haveria oportunidade de as coisas se clarificarem e de essa 

resposta aparecer e era esse o seu sentir que não queria deixar de manifestar. ----------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 13 DE JULHO DE 2021 = 

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

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

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

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

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

Operações Orçamentais – quarenta e três milhões, nove mil, duzentos e noventa euros 

e vinte e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e 

noventa e dois euros e noventa e três cêntimos. --------------------------------------------  

A – GENERALIDADES  
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= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Lei n.º 66/2021, de vinte e quatro de agosto, que modifica o regime de 

estacionamento, pernoita e aparcamento de autocaravanas, alterando o Código da 

Estrada e o Regulamento de Sinalização do Trânsito; ---------------------------------------  

 Da Lei n.º 68/2021, de vinte e seis de agosto, que aprova os princípios gerais 

em matéria de dados abertos e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 

2019/1024 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa aos 

dados abertos e à reutilização de informação do setor público, alterando a Lei n.º 

26/2016, de 22 de agosto; -------------------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 178/2021, de vinte e seis de agosto, que procede à alteração 

do Regulamento da medida REATIVAR DESPORTO do Fundo de Apoio para a 

Recuperação da Atividade Física e Desportiva, aprovado em anexo à Portaria n.º 142-

B/2021, de 8 de julho; ------------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 77/2021, de vinte e sete de agosto, que altera o quadro 

aplicável às zonas sensíveis relativas ao tratamento de águas residuais urbanas. ---------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

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

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

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

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

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

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

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

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

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a senhora vice-presidente não respondeu 

ao pedido que os vereadores não permanentes fizeram para estar aqui presente o 

senhor chefe da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais. --  

A senhora vice-presidente pediu desculpa dizendo que antes do início da reunião o 

senhor vereador Rogério Neto lhe fez a mesma pergunta, e confessou não ter 

reparado no e-mail dos senhores vereadores não permanentes. ----------------------------  
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De qualquer forma queria dizer que o senhor chefe de Divisão de Comunicação, 

Relações Públicas e Relações Internacionais, se encontra com as funções suspensas por 

fazer parte de uma lista candidata aos órgãos da autarquia, e em termos legais quem 

exerce as funções de dirigente tem que suspendê-las, a partir do momento em que 

esse ato se torna oficial com a entrega das listas no tribunal.------------------------------  

Sendo que se trata de um pelouro que depende diretamente do senhor presidente, 

neste momento os técnicos estão a trabalhar reportando a ela e ao senhor chefe de 

gabinete. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou o senhor chefe de gabinete relativamente à utilização do écran e continua 

a aguardar. Embora já tenha algumas informações, prefere que estas estejam 

concluídas, para depois encaminhá-las para os senhores vereadores não permanentes. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não se trata apenas da questão do écran, 

mas também do site albufeira.pt, e dos posts que lá foram colocados a publicitar as 

obras, o que é proibido por lei de fazer nesta fase, e acarreta multa para o município, 

bem como saber quem é o responsável por autorizar isso. Se não for ninguém, será o 

técnico que faz isso e é preciso saber. -------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que por isso é que foram pedidos esclarecimentos 

sobre quem tinha dado a ordem, para que os mesmos fossem publicados. No entanto, a 

partir do momento em que deu conhecimento aos técnicos da divisão que o chefe 

estava com as funções suspensas, qualquer dúvida deveria ser dirigida a ela, referindo 

que as notas de imprensa, nos últimos dias, têm vindo para sua aprovação, e vão tentar 

que as coisas fiquem mais ou menos estabilizadas, sendo que quando diz respeito ao 

pelouro de qualquer elemento do executivo, a política sempre foi de ir para o vereador 

responsável de modo a que ele possa aprovar a nota e, em última instância, pelo senhor 

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou, até porque é uma questão que está na ata 

de hoje, e para a qual os vereadores não permanentes chamaram a atenção na altura, e 

que foi naquela semana em que se fez a entrega dos carros. Na altura em que levantou 

a questão disseram-lhe que não era para ser publicitado, era apenas para fazer a 

entrega dos carros. Posteriormente vieram a saber que houve um laivo de entrega dos 

carros.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Realçou também que nessa altura mostrou a legislação afeta a essas matérias, assim 

como a multa, que ascende até setenta e cinco mil euros, para quem incumpre essas 

decisões. Temos que primar pelo cumprimento da lei e não pela nossa interpretação. 

Está lá, é taxativo, tem a publicitação das obras realizadas. -------------------------------  
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Desta vez não vão fazer queixa à Comissão Nacional de Eleições, mas se voltar a 

acontecer, aí terão de o fazer, dado que a lei existe para todos. --------------------------  

A senhora vice-presidente disse que já passou por outros momentos eleitorais e nem 

sempre é fácil estabelecer uma linha entre aquilo que é e não é possível. Obviamente, 

que não são feitas inaugurações, não devem ser revelados montantes de investimento. 

Contudo, há coisas que tem de ser dado conhecimento à população, sob pena de as 

pessoas não saberem que há equipamentos, ou que há programas que, entretanto, 

ficaram disponíveis. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz frisou que a legislação refere a publicitação de obras 

realizadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente crê que os vereadores não permanentes estão a referir-se, 

por exemplo, ao Jardim do Montechoro e ao Jardim dos Sentidos, na Guia. ---------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que o Jardim dos Sentidos está feito já 

algum tempo, mas surgiu agora essa publicitação. -------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que tanto um jardim, como o outro, segundo julgava 

saber, estavam previstos serem inaugurados no dia da cidade, e não o foram 

exatamente por esse motivo. Não tendo sido inaugurados, aquilo que se pretendeu foi 

dar conhecimento à população que já estavam abertos ao público, inclusive, o jardim do 

Orçamento Participativo, que é o da Guia. Aliás, esta até é uma situação um pouco 

aborrecida, porque nós gostamos sempre de reconhecer o proponente do projeto, e o 

senhor deve-se sentir um bocadinho ignorado nesta fase. Aproveita para deixar aqui 

um apelo a quem vier no próximo mandato, no sentido de fazer algum tipo de cerimónia, 

para reconhecer a ideia que o munícipe teve. ------------------------------------------------  

Assegurou a senhora vice-presidente que vão tentar aqui ao máximo fazer divulgação, 

sem que pareça ser propaganda eleitoral, e no sentido de informar as pessoas. Estes 

dois jardins até estão a ter eventos durante o mês de setembro, seja sessões de 

cinema, seja sessões musicais, e nem sempre é fácil estabelecer aqui uma fronteira. ----  

Argumentou o senhor vereador Victor Ferraz que até é muito simples, é uma questão 

daquilo que faltou neste mandato, e que se traduz no planeamento. A questão da 

divulgação só se aplica após a publicitação da data das eleições. ---------------------------  

A senhora vice-presidente sublinhou que não quer entrar em diálogo, mas pode, por 

exemplo, dizer, que a primeira entidade a divulgar o Jardim dos Sentidos, foi a Junta 

de Freguesia da Guia. Pensa, contudo, que isso não deve ser mal interpretado, dado que 

ninguém está a tentar mostrar obra feita. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz esclareceu que o que quer dizer é que se as obras 
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tivessem sido inauguradas em junho, esse problema não se colocava. Trata-se de uma 

questão de planeamento. Essa lei existe exatamente para isso, para evitar o que está a 

acontecer agora. As pessoas que fazem as obras já sabem que em junho, antes da saída 

da data das eleições, fazem as inaugurações todas que querem fazer. ---------------------  

Disse a senhora vice-presidente que também sabem que as obras públicas costumam 

derrapar no tempo, e acabou por não ser bom para ninguém, nem para os munícipes, 

porque muitos deles provavelmente nem ficam a saber, nem para o executivo. ------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse saber que a derrapagem aqui tem sido uma 

marca. Até antes da pandemia já havia derrapagens, e agora provavelmente, vão sofrer 

com elas na obra da Escola Diamantina Negrão, nem sabendo se conseguirão abrir. Esta 

é uma nota que gostaria de deixar. -----------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pela senhora vice-presidente da câmara, em dois de setembro corrente, através do 

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

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

propõe que a Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, 

às seguintes entidades, para participação em diversas atividades culturais, religiosas e 

desportivas, nos seguintes dias do mês de setembro: ---------------------------------------   

 Agrupamento 1389 – São José Ferreiras, para deslocação a Tavira, com saída no dia 

onze e regresso no dia doze, para participação em atividades escutistas; -----------------   

 Fábrica da Igreja Paroquial de S. José Ferreiras, para deslocação a Fátima, com 

saída no dia dezassete e regresso no dia dezanove, para participação na Assembleia de 

Renovamento Carismático Católico; -----------------------------------------------------------   

 Clube de Patinagem de Albufeira, para deslocação a Valado dos Frades - Nazaré, 

com saída no dia dezassete e regresso no dia dezanove, para participação no 

Campeonato Nacional de Patinagem Artística; -----------------------------------------------   

 Imortal Desportivo Clube, para deslocação a Vidigueira, no dia onze, para 

participação no Campeonato de Portugal. ----------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas pessoas, o 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

7 de setembro de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às respetivas 

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

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

barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. --------------------------------------------  

Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período 

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

= APOIOS – ALUNO DE MESTRADO EM ARQUEOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em trinta de agosto último, foi 

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

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

a) Que o aluno André Serra do mestrado em Arqueologia da Universidade do Algarve 

encontra-se a desenvolver investigação no âmbito da sua dissertação versando o 

património arqueológico do litoral do Algarve, vem solicitar apoio através da 

cedência da Carta Arqueológica do Município de Albufeira, publicada por esta 

autarquia, onde consta toda a informação que necessita; --------------------------------  

b) Que o Município de Albufeira apoia toda a investigação científica na área do 

Património Cultural e Arqueologia, nomeadamente aquela integrada nas 

universidades portuguesas;----------------------------------------------------------------  

c) Que é do interesse do Município conhecer os resultados dos projetos de 

investigação, enriquecendo conhecimento histórico e patrimonial, assim como, do 

próprio acervo do Centro de Documentação do Museu Municipal de Albufeira; --------  

d) Que a alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro, confere competência à 

Câmara Municipal para apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, as 

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

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

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aceitar a oferta da publicação 

“Levantamento Arqueológico do Algarve – Concelho de Albufeira” ao aluno André 

Serra, como forma de apoio à investigação no âmbito do seu mestrado em Arqueologia 
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pela Universidade do Algarve.” ---------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – FUNDAÇÃO INATEL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dois de setembro corrente, foi 

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

“Através do ofício anexo, vem a fundação INATEL, solicitar o apoio da Autarquia para 

a realização de 6 sessões de cinema em formato drive in a decorrer entre o dia 30 de 

setembro e 5 de outubro de 2021. -----------------------------------------------------------  

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

1. A Fundação INATEL pela sua história e natureza institucional, é uma organização 

singular na sociedade portuguesa que se afirma por uma missão, visão e valores 

organizacionais distintivos, que pretendem contribuir para o bem-estar integral e o 

desenvolvimento pessoal de cada um, bem como para a inclusão social de todos 

cidadãos; -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Criada em 1935 como Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a 

Fundação INATEL, hoje tutelada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, desenvolve atividades de valorização dos tempos livres nas áreas 

do turismo social, da cultura popular e do desporto amador, com profundas 

preocupações de humanismo e elevados padrões de qualidade; --------------------------  

3. A Fundação INATEL é a organizadora de referência, em todo o território nacional, 

das actividades de ocupação dos tempos livres e de lazer dos jovens, dos 

trabalhadores, dos seniores, das famílias e das comunidades através de propostas 

sustentáveis em todos os domínios da sua intervenção; ----------------------------------  

4. A entidade elaborou o Plano de Contingência adequado ao evento, que foi enviado à 

DGS; ----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Nos termos do disposto no artigo 23º 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 nº 2) e 

ainda acção social (alínea h) do nº 2); -----------------------------------------------------  

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

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à realização de eventos 

de interesse para o Município, de acordo com o previsto na alínea o) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; ------------------------------------------  

7. Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, 
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recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Fundação Inatel, nos seguintes 

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

 Isenção do pagamento da taxa devida pela emissão da Licença Especial de Ruído, 

conforme o teor da informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2021/58079; -  

 Apoio na divulgação do evento.” -----------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ACALB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ALBUFEIRA - PROJETO 

ALBUFEIRA 360.º – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em trinta e um de agosto último, 

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

“O Município de Albufeira encontra-se a implementar uma plataforma de Market Place 

através da implementação do Cartão Albufeira 360.º. Pretende-se a dinamização das 

empresas do concelho e apoio ao comércio local, conforme documento explicativo que 

se anexa à presente informação. -------------------------------------------------------------  

Pretende o Município uma solução com o objetivo de reativar o comércio local, ligando a 

cadeia de valor, os consumidores aos comerciantes e assenta num cartão com 

tecnologia NFC que unifica e integra o movimento financeiro da cidade, em segurança. --  

Após verificação de várias APP existentes no mercado considerou-se que a que cumpria 

todos os requisitos é a APP-360.º. -----------------------------------------------------------  

Pretende o Município de Albufeira apoiar nesta fase de arranque da Plataforma as 

empresas beneficiárias das 1.ª, 2.ª e 3.ª Fase do Fundo de Apoio Empresarial, no total 

de 941 apoios concedidos. --------------------------------------------------------------------   

Pretende ainda o Município de Albufeira, tendo em conta a inexistência de meios 

próprios, que esta articulação entre as empresas e a entidade gestora da plataforma 

seja feita pela ACALB – Associação Comercial de Albufeira, com a supervisão do AGE, 

gabinete que tratou da análise das referidas candidaturas. --------------------------------   

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

1. A Plataforma Albufeira 360.º é uma iniciativa do Município de Albufeira; -------------   

2. A ACALB – Associação Comercial de Albufeira é uma associação sem fins lucrativos, 

com sede no concelho de Albufeira sendo o seu objecto a defesa e a promoção dos 

interesses das entidades singulares ou colectivas, que representa em todas as 

actividades económicas, nomeadamente do turismo, da restauração e bebidas, do 
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alojamento turístico, dos espaços de animação turística, da organização de eventos, 

dos casinos, bingos e outros espaços de jogo, da indústria/comércio alimentar e de 

bebida; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

associações, sendo necessário criar meios para a dinamização do tecido empresarial 

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

4. No contexto da actual pandemia tem vindo a ACALB a colaborar em conjunto com as 

autoridades e com os seus associados no sentido de implementação de várias 

medidas de controlo sanitário e de prestação de informação como forma de 

combate a esta doença, contudo, tem sido um enorme desafio transversal a todos 

os empresários do concelho; ---------------------------------------------------------------   

5. A concretização desta iniciativa prevê a comparticipação do valor de inscrição das 

empresas apoiadas na Plataforma, com um custo unitário de 30€ por empresa; --------   

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

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista 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; ------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere comparticipar financeira a ACALB – 

Associação Comercial de Albufeira através do seguinte: -----------------------------------  

 Atribuição de uma comparticipação financeira no montante de € 28.230 euros, 

referente aos Custos de adesão de 941 empresas e empresários com sede fiscal no 

concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Atribuição de 15.000 € para os custos de gestão da adesão acima referida, 

nomeadamente com os contatos de formalização e com o plano de formação das 

empresas apoiadas; ------------------------------------------------------------------------   

 A entidade beneficiária fica obrigada às Disposições Legais previstas no disposto 

no artigo 2º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto – Lei 111 – B/2017, 

de 31 de agosto na sua atual redação.”----------------------------------------------------  

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

percebem bem do que se trata esta parceria, qual a envolvência, e o que é esta 

aplicação. No documento é referido os custos de adesão a uma APP, no valor de 

vinte e oito mil, duzentos e trinta euros, e mais quinze mil euros para os custos 
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da adesão, nomeadamente, com os contactos de formalização e com o plano de 

formação das empresas apoiadas. ----------------------------------------------------------  

Considera que esta questão não está muito bem explicada, pelo que solicitam mais 

informações e este respeito. Os vereadores não permanentes não vão votar este 

assunto, e pedem que seja retirado da ordem de trabalhos. ---------------------------  

A senhora vice-presidente disse que ela e o senhor vereador Rogério Neto 

tiveram uma reunião com o senhor chefe de gabinete, o senhor doutor Délio 

Pescada, de modo a tentar perceber exatamente ao que este projeto diz 

respeito. Trata-se, de facto, de uma aplicação com uma série de serviços que 

pretende integrar um vasto lote de comerciantes e empresários, designadamente, 

aqueles que tiveram acesso às três fases do Fundo, permitindo, de uma forma 

mais célere e tecnologicamente evoluída, colocar ao dispor dos clientes uma série 

de serviços e facilidades, inclusive, de pagamentos. No entanto, sentir-se-ia mais 

confortável se o senhor chefe de gabinete pudesse cá vir dar algumas 

explicações. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente realçou que estava em causa um apoio no 

total de cento e trinta e cinco mil euros. -------------------------------------------------  

Disse a senhora vice-presidente que, independentemente de o assunto ser ou não 

retirado, seria bom que os vereadores não permanentes percebessem do que se 

trata, para depois puderem refletir. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se o assunto for retirado, os 

vereadores não permanentes podem, numa fase posterior, tentar perceber, e 

explicarem-lhes ao que se refere, acrescentando o senhor vereador Victor Ferraz 

que depois poderá voltar já com outra dimensão. ----------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo que a explicação que 

existe, para os vereadores não permanentes não é suficiente. -------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que há outra questão que não consegue 

perceber. Se isto é para apoiar a listagem das pessoas que foram apoiadas, então 

como ficam todas aquelas que não foram apoiadas e precisam, e não fazem parte 

deste projeto. Provavelmente, estarão a falar de muitas mais empresas. ------------  

A senhora vice-presidente disse que a intenção é que, pelo menos, essas 

participem. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse tratar-se de novecentas e quarenta e 

uma empresas. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que estas empresas foram aquelas 
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apoiadas pelo Fundo. Consta o nome das empresas, bem como o que receberam, 

mas e as outras não são consideradas. Esta proposta, tal como está, os 

vereadores não permanentes não a podem aceitar. ---------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse, conforme a senhora vice-presidente já 

informara, que ontem tiveram uma breve reunião com o senhor chefe de gabinete, 

no sentido de esclarecerem também algumas dúvidas. -----------------------------------  

Assim, este parece-lhe ser um projeto muito interessante para o concelho, porque 

isto é tipo um Market Play digital, que é a tal aplicação que a pessoa tem no 

telemóvel ou tem um cartão. Há até um anel digital que consegue transmitir para 

esta aplicação, que é um software que faz aderentes o comércio geral, seja em 

que atividade for, e posteriormente os munícipes e os turistas beneficiam das 

campanhas que esses comerciantes vão fazer. --------------------------------------------  

Julga que é um projeto muito interessante para a cidade e pensa até que devemos 

antecipar e ser pioneiros a avançar com esta situação. Não obstante, o senhor 

chefe de gabinete terá certamente mais esclarecimentos a dar sobre este projeto 

aos vereadores não permanentes. ----------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente solicitou ao senhor chefe de gabinete, doutor Délio 

Pescada que fizesse um breve resumo do que este Projeto 360.º diz respeito, de 

modo a que os vereadores não permanentes possam ficar mais elucidados. -----------  

O senhor chefe de gabinete, doutor Délio Pescada, iniciou a sua intervenção 

dizendo que este projeto foi feito no âmbito de perguntar e de ver todas estas 

partes. É a transição digital das antigas Páginas Amarelas. Antigamente, os 

clientes procuravam informações nas Páginas Amarelas, isto é uma transição 

digital de um Grupo. -------------------------------------------------------------------------  

Procuraram várias propostas através da Informática, da doutora Telma Bila, e da 

doutora Carla Ponte, para ver de que forma poderiam ter a cidade, especialmente 

a nível do comércio local, digitalizado. -----------------------------------------------------  

Esta empresa vai permitir fazer um trabalho que normalmente o comércio local 

até não consegue fazer por ele próprio, e que é designar uma página web para 

eles próprios. Vão a essas lojas e dispõem todos os produtos on-line, vão permitir 

com que os produtos estejam promocionados ou não, vão digitalizá-los e têm uma 

coisa inerente a essa promoção, que é conseguir com que as pessoas tenham 

acesso, onde quer que esteja o turista, tem um serviço associado já com esta 

empresa que é o tema do Uber Eats, do Glovo, e também dos CTT. ------------------  

Realçou que os CTT é a principal empresa que promove todas estas vendas. Têm 
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uma coisa que vai dar trabalho a todos os comércios locais, considerando o doutor 

Délio Pescada que aqui o comércio local vai precisar dessa ajuda, e que é no 

âmbito do tema Ivaucher. O Ivaucher é trabalhoso a nível financeiro, e isso já 

está integrado dentro desse projeto. ------------------------------------------------------  

É também de referir uma novidade importante. Com a saída do Reino Unido da 

União Europeia, os britânicos vão começar a beneficiar do Tax Free. O Tax Free 

é um sistema de certa forma trabalhoso e que envolve papéis, e por vezes os 

comerciantes também têm um pouco essa vertente, de não quererem ou serem 

avessos a essa matéria, porque faz-se todo o procedimento, e depois o turista 

vai ao aeroporto de Faro e lá é que é ressarcido do dinheiro. -------------------------  

Neste caso, esta empresa do Grupo PIE consegue dar um serviço a nível de 

aquisição de bens, em que o dinheiro é logo desbloqueado para o turista, e são 

eles os responsáveis para fazer essa transição, o que vai permitir que alguns 

comércios locais consigam vender bens, clarificando o senhor Délio Pescada, que 

isto não tem nada a ver com alimentação. ------------------------------------------------  

Associado a isto os turistas têm uma informação mais atualizada de todos os 

serviços que temos, conseguem perceber através do word e das palavras, para ter 

logo essa sistemática, e o comércio local consegue ter uma comunicação logo 

direta com o cliente. Neste momento, há coisas que os turistas procuram e não 

têm logo no word e nas palavras. Assim, temos esta aplicação, para fazer um 

pouco a transição digital de todas essas matérias. --------------------------------------  

Não é fácil encontrar empresas que tenham todos estes serviços. Há umas que 

têm um serviço, outras têm outro, e depois há esta empresa que tem um serviço 

que considerou, dentro de todas, sendo que a doutora Carla Ponte também ficou 

muito focada nessa matéria, que é o facto de termos uma empresa que vai buscar 

os serviços técnicos e informáticos locais da cidade, para ir apoiar o comércio 

local. Vão contratar empresas diferentes para irem com eles, a ACALB vai tratar 

com eles toda a parte beneficiária comercial da cidade, e levam um informático 

para informatizar todo o negócio dessa loja. Normalmente, uma loja não consegue 

ter uma própria página web e tem dificuldade em manter e comunicar, e isto 

permite ter essa parte.  --------------------------------------------------------------------  

Depois para motivar um pouco esta parte do que é que é o comércio, dinamizamos 

a parte de dar um benefício comercial às pessoas a utilizar a aplicação, e assim 

conseguimos ter um bocadinho do que é a transição digital, começando também 

pelas empresas que foram beneficiadas dentro do quadro de apoio e fazer toda 
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essa matiz. Existe também a vantagem de tentar encontrar para os comerciantes 

locais, dado que é algo que eles reclamam muito, e que é a comissão da máquina 

Visa, porque essa empresa permite ter aqui um benefício mais económico para 

eles. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor chefe de gabinete disse que, basicamente, é este o projeto. ---------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse ter uma primeira questão que acha 

fundamental perceber, ou seja, segundo entendeu trata-se aqui de um projeto da 

câmara municipal que encontra na Associação de Comerciantes de Albufeira, um 

parceiro de forma a implementar este projeto. ------------------------------------------  

O senhor doutor Délio Pescada disse por cada loja, vão trabalhar com eles, pôr 

produtos, explicar, formar depois os uploads, aquilo tem um backoffice para 

trabalhar. Também ia haver toda a formação do Ivaucher, e toda a parte 

daqueles do que é que é de bens que vão beneficiar. ------------------------------------  

Sublinhou o senhor vereador Ricardo Clemente que o importante aqui é perceber 

que se trata de um projeto da câmara municipal que encontrou um parceiro, neste 

caso a Associação de Comerciantes de Albufeira, por forma a criar uma parceria, 

e vai implementar este projeto. Era isto que queria entender. -------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra perguntou se os comerciantes da baixa foram 

auscultados no âmbito da adesão a este projeto. ----------------------------------------  

O senhor chefe de gabinete disse que falaram com várias lojas, por exemplo, 

saímos aqui e eles já fizeram todo este trabalho. Esta empresa está a 

implementar também noutras cidades do país e, por exemplo, ir aqui à Perfumaria 

Lourdete perguntar como é que eles viam a questão desta adesão para eles, 

especialmente porque eles são dos beneficiados. Considera que se conseguirmos 

ter o Tax Free, e as pessoas têm aquela dúvida do que é que está dentro do Tax 

Free, do que não está. Basicamente, foi isso. Falou também com alguns 

comerciantes dos restaurante, com a ACRAL, a questionar se eles estavam 

dispostos a dar os descontos e eles disseram imediatamente que sim, porque para 

eles é uma promoção e uma forma de interagir com os clientes. -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que na proposta é feita referência a vinte 

e oito mil euros, relativo aos custos de adesão das novecentas e quarenta e uma 

empresas, questionando que custos de adesão são estes. -------------------------------  

O senhor chefe de gabinete informou que esta empresa do Grupo PIE, leva um 

técnico para fazer todas estas partes de upload, bem como todo o trabalho 

informático que tem de ser feito, e isso tem um custo de trinta euros para o 
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Grupo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se era para as novecentas e 

quarenta e uma empresas, respondendo o senhor chefe de gabinete que era para 

aquelas que foram beneficiadas dentro do plano. ----------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Ricardo Clemente dizendo que era para as novecentas 

e quarenta e uma empresas, ou seja, não sabem quantas vão aderir a esse 

sistema. Isto dá uma base de serviço por empresa. -------------------------------------  

A senhora vice-presidente acrescentou que poderá vir a ser mais ou ser menos. ----  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que são novecentas e quarenta e uma 

empresas, para vinte e oito mil, duzentos e trinta euros. Divide-se este valor 

pelas novecentas e quarenta e uma empresas, e dá um valor unitário. A mais é 

aquele valor, e a menos é igual. ------------------------------------------------------------  

Esclareceu o senhor chefe de gabinete que aquelas empresas que não aderiram a 

nada disto vão ter de pagar. ---------------------------------------------------------------  

Questionou o senhor vereador Victor Ferraz se as empresas que não aderiram vão 

ter de pagar. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor chefe de gabinete disse que as que não foram beneficiadas dentro 

desse quadro, todas essas empresas pagam. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou como assim, se já foram 

penalizadas porque não aderiram, e eventualmente até teriam problemas. ------------  

A senhora vice-presidente disse que talvez não fosse por não aderirem, mas 

provavelmente por não se enquadrarem. ---------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que daí a sua questão da auscultação feita 

junto dos comerciantes. ---------------------------------------------------------------------  

Considerou a senhora vice-presidente que poderiam começar por estas empresas, 

porque já as temos nas bases de dados, o que não invalida que não possa ser 

pensada a extensão a outras novas que surgirem. ----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz frisou que as empresas que estão de fora são as 

mais prioritárias, dado serem as que não foram ajudadas. -----------------------------  

A senhora vice-presidente concordou, acrescentando que, certamente, surgiram 

outras novas. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor chefe de gabinete realçou que trabalhar com novecentas e quarenta e 

uma empresas, conseguir implementá-las todas, é um trabalho exigente. 

Basicamente, é preparar isto para o ano. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz notou que a empresa não pode fazer isso com as 
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novecentas e quarenta e uma empresas, pois não tem um técnico que consiga 

abarcar tudo isso. Isto nunca vai acontecer nestes moldes. Disse também que o 

facto de não envolver as outras empresas que ficaram de fora é uma questão que 

o incomoda, já que estas são as que precisam mais. Perguntou ainda do que se 

tratava a atribuição de quinze mil euros para custos de adesão, mencionada na 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor chefe de gabinete informou que é relativo ao pessoal da ACALB que vai 

fazer todo este trabalho para os comerciantes, nomeadamente, todo o projeto, 

toda esta envolvência dos cartões, de comprá-los, de dar seguimento aos 

comércios. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se era a ACALB quem vai comprar os 

cartões e fazer esse tipo de diligências, ao que o senhor chefe de gabinete 

respondeu afirmativamente. -----------------------------------------------------------------  

A senhora vereador Sara Serra perguntou se estão envolvidas empresas de cá. -----  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que isso não incomoda nada. --------------  

A senhora vice-presidente sublinhou que o que deve ficar salvaguardado, é que 

além destas novecentas e quarenta e uma empresas, deve ser dada hipótese às 

novas que surgirem depois, porque, com certeza, neste ano hão de ter sido 

criadas novas empresas, e aquelas que não conseguiram ser incluídas, a maior 

parte delas provavelmente foi por dívidas ao fisco ou à Segurança Social, e por 

isso ficaram indevidas, não foi por não terem necessidade. ----------------------------  

Julga que na deliberação deve ficar salvaguardado que deve ser feito um estudo 

do resto das empresas e de quantas se trata, complementando o senhor vereador 

Ricardo Clemente que é o universo empresarial para pequenas e médias empresas 

do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

Continuou a senhora vice-presidente dizendo que se deverá considerar quantas 

empresas ficaram de fora, o que é que isso implica, e quais os custos para a 

câmara municipal, de modo a que o próximo executivo reforce, ou não, a verba, 

para completar. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor chefe de gabinete disse que este é um trabalho lato. -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se resolve bem esse problema. Assim, 

em vez de fixar isto nas empresas, empresários, fundo de apoio, é custo de 

adesão novecentas e quarenta e uma empresas, envolvendo todas, mesmo as que 

estejam de fora. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto sugeriu que se arredonde para mil empresas, e é 
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trinta mil euros, logo, é mais fácil. --------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente alertou que estava cabimentado com estes valores, mas 

essa pode ser uma alteração feita posteriormente. --------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que da sua parte estava esclarecido. ----  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que isto deveria seguir com o relatório de 

acompanhamento, quais foram as empresas que aderiram e toda essa parte. --------  

A senhora vice-presidente disse que eram as empresas que aderiram depois a 

este programa. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que sendo a ACABL parceira da 

Câmara Municipal, esta tem de acompanhar todo o processo de uma forma mais 

presente. Esse relatório deve constar sempre, bem como toda a informação do 

que é que está a suceder.-------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que aprovava, mas com a alteração ao 

custo de adesão. Sugeriu que se coloque “de” em vez “das” novecentas e quarenta 

e uma empresas, mantendo o resto, porque assim está aberto para todos, e não 

há segregação de qualquer tipo. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente concordou com a sugestão de mudar o “das” 

para “de”. -------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente perguntou se alguém se opunha a esta alteração e 

todos concordaram. Perguntou se poderia colocar à votação e leu em voz alta o 

seguinte: “Atribuição de uma comparticipação financeira, no montante de vinte e 

oito mil, duzentos e trinta euros, referente aos custos de adesão, de novecentas 

e quarenta e uma empresas e empresários, com sede fiscal no concelho.”, com a 

qual todos concordaram. ---------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ACALB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ALBUFEIRA - ALBUFEIRA 

COCKTAIL FESTIVAL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dois de setembro corrente, foi 

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

“Através do documento anexo, vem a ACALB - Associação Comercial de Albufeira, 

solicitar apoio financeiro, a esta Câmara Municipal, para fazer face às despesas 

inerentes à organização do evento denominado Albufeira Cocktail Festival que 

decorrerá entre o dia 17 de setembro e o dia 4 de outubro de 2021. ----------------------  

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

1. O Albufeira Cocktail Festival é um evento de organização conjunta entre a 
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Associação Comercial de Albufeira e a Associação Barmen do Algarve, sendo que a 

ACALB será a receptora do apoio financeiro; --------------------------------------------  

2. A ACALB – Associação Comercial de Albufeira é uma associação sem fins lucrativos, 

com sede no concelho de Albufeira sendo o seu objecto a defesa e a promoção dos 

interesses das entidades singulares ou colectivas, que representa em todas as 

actividades económicas, nomeadamente do turismo, da restauração e bebidas, do 

alojamento turístico, dos espaços de animação turística, da organização de eventos, 

dos casinos, bingos e outros espaços de jogo, da indústria/comércio alimentar e de 

bebida; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

associações, sendo que a Associação Comercial de Albufeira e a Associação Barmen 

do Algarve não foram exceção; -----------------------------------------------------------   

4. No contexto da actual pandemia tem vindo a ACALB a colaborar em conjunto com as 

autoridades e com os seus associados no sentido de implementação de várias 

medidas de controlo sanitário e de prestação de informação como forma de 

combate a esta doença, contudo, tem sido um enorme desafio transversal a todos 

os empresários do concelho; ---------------------------------------------------------------   

5. A Associação possui 25 entidades associadas, representando de momento 57 

estabelecimentos comerciais, unidades hoteleiras e de alojamento. O número 

aproximado de trabalhadores directamente alocados a estas empresas é de mais 

800; ----------------------------------------------------------------------------------------  

6. A Restauração e Bebidas ocupa em Albufeira um lugar de destaque no sector 

turístico, sendo uma das actividades mais importantes na complementaridade e 

diversidade económica do concelho; ------------------------------------------------------   

7. A qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais do sector de Restauração 

e Bebidas é cada vez mais reconhecida internacionalmente o que tem contribuído ao 

longo de várias décadas para o desenvolvimento e crescimento turístico bem como 

para a promoção da marca Albufeira; -----------------------------------------------------  

8. O Albufeira Cocktail Festival contará com a participação de centenas de 

profissionais Barmen oriundos de Albufeira, do Algarve e de outras áreas do País, e 

tem como objectivo fomentar e promover a restauração e bebidas do concelho a 

nível Nacional e Internacional e cria ainda uma imagem de marca agregada à esta 

área de excelência; ------------------------------------------------------------------------  

9. A concretização do evento envolve verbas elevadas para que seja possível uma boa 
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dinâmica de divulgação eficiente, assim como adquirir merchandising e de captação 

de sponsors; --------------------------------------------------------------------------------  

10. Em virtude das quebras financeiras resultantes da pandemia não é economicamente 

viável às duas associações organizadoras do evento suportarem a totalidade dos 

custos inerentes à realização do evento; -------------------------------------------------  

11. A realização do evento tem como principal objectivo, dinamizar e alavancar a 

economia local, contribuindo para o prolongamento da época alta, através da 

atracção de mais visitantes e turistas, a nível nacional e internacional; ----------------   

12. 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); ----------------------------------------------------  

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

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista 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; -----------------------------------------  

14. 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. -------------------------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação Comercial de Albufeira, 

através do seguinte: --------------------------------------------------------------------------  

 Atribuição de uma comparticipação financeira no montante de € 91.950 (noventa e 

um mil novecentos e cinquenta euros) para produção, comunicação e animação, 

designadamente: ------------------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de 2700 brindes diversos, a distribuir pelos 50 bares/restaurantes 

aderentes; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Produção de bandeiras a colocar em 2 rotundas; -----------------------------------------  

- 2 Outdoors e 50% Mupis rede JCDecaux e Giro e 50% rede Publirádio; ---------------  

- Animação para o RoadShow durante 14 dias; ---------------------------------------------  

- Criação de App, Imagem e totem com QR code junto aos estabelecimentos 

aderentes; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Transmissão dos Concursos para on-line; -------------------------------------------------  

- Alojamento dos participantes e sua manutenção; ----------------------------------------  
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- Prémios para os vencedores dos Concursos; ----------------------------------------------  

- Impressão de toda a imagem; -------------------------------------------------------------  

 A entidade beneficiária fica obrigada às 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 111 – B/2017, de 31 de 

agosto na sua atual redação.” -----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma informação, com origem na Divisão 

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

“A classificação indicada na etapa 10 deverá ser substituída pela AMR 2021/5036/3-

8. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente despesa está a ser considerada na 20ª alteração – modificação 

permutativa ao orçamento e ao plano plurianual 2021-2025 e na 20ª alteração – 

modificação permutativa às Grandes Opções do Plano 2021-2025, que se encontram 

agendadas para apreciação e deliberação na mesma reunião. -------------------------------  

Pelo que a realização do respetivo cabimento fica condicionada à aprovação das 

alterações acima mencionadas.” --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente relembrou que os vereadores não 

permanentes já tinham retirado este ponto da ordem de trabalhos, para perceber 

melhor do que se tratava, e vinha agora noventa e um mil, novecentos e cinquenta 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------   

A senhora vice-presidente disse que tendo em conta o que falaram na última 

reunião, pediu ao senhor chefe de gabinete que instruísse tudo isto com os 

orçamentos que tinha, e que tentasse detalhar ao máximo onde era que os custos 

seriam imputados. Teve que trazer a proposta a esta reunião de câmara, porque 

ou aprovavam e o evento era feito, ou era retirado e não aprovavam, e o evento 

não poderia ser feito, dado que era já para começar para a semana. Como já não 

tinham mais nenhuma reunião antes, tiveram mesmo que agendar, para que seja 

tomada aqui uma decisão de realização, ou não, do evento. ----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o problema começava logo por aí. Este 

pedido começou a vinte e quatro do oito, para uma atividade que era suposto 

realizar-se a partir do dia dezassete de setembro. Tudo isto era feito em cima 

da hora, e depois os vereadores não permanentes eram confrontados com o “tem 

que se fazer, tem que se aprovar”. Esta era só uma primeira nota. -------------------  

Repararam que na primeira proposta vinha uma verba de cinquenta mil euros só 

para promoção, e nesta altura com a crise que existe, há outras coisas onde 
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gastar cinquenta mil euros. Todas as atividades são boas, no entanto, parecia-lhe 

excessivo este dinheiro para outdoors e outra série de coisas. ------------------------  

Relembrou que tinham pedidos pendentes que se atrasaram e não tiveram 

cabimentação, como por exemplo, a questão das funcionárias nas escolas que se 

atrasou, precisava de um reforço e talvez não vá ter funcionários, o equipamento 

para a Escola Diamantina Negrão também atrasou e não arrancou, inclusive, a 

senhora vice-presidente esteve a tentar resolver na última semana, porque não 

havia cabimento para isso. E, de repente, surgia aqui esta atividade com estes 

valores, em que os cinquenta e cinco mil euros dava perfeitamente para equipar a 

escola. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Depois os vereadores não permanentes tinham a sua proposta que, na sua opinião, 

era mais importante, e que era a aquisição da carrinha para o Centro de Saúde, 

para fazer o apoio domiciliário. Ainda não tinha cabimento, porque foi muito em 

cima, mas onde poderia ser gasto esse dinheiro. -----------------------------------------  

No seu entender, e uma vez que na outra proposta apresentada pela Associação 

solicitavam um apoio no valor de vinte e cinco mil euros que lhes permitiria 

realizar o evento, com base nisso estava mais inclinado em aprovar não aqueles 

cinquenta e cinco mil euros, mas aquele valor, de forma a realizar o evento, mas 

sem os gastos desmesurados em promoção que, nesta fase, ninguém iria perceber 

como é que se gastava esse valor na promoção de um único evento, e nem sabia se 

iria ter o impacto turístico que deveria ter. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente realçou que a promoção poderia ser feita 

pelo município, a autarquia podia colaborar, dado que tinha as redes sociais, os 

brindes, os muppis, tinha tudo isso já mais ou menos contratado. ---------------------  

Outra questão prendia-se com os orçamentos que lhes chegaram serem só de uma 

entidade. Sobre aquilo que falaram na última reunião, que não havia documentos 

de suporte, também era só uma entidade que apresentava orçamentos. 

Desconhecia se era habitual ou não, se normalmente era assim que acontecia, mas 

as dúvidas permaneciam. Estavam a falar de um orçamento para trabalho web, 

material de impressão, brindes, bandeiras, streaming dos concursos, alojamento, 

entre outros, em que o total do evento perfazia cento e oito mil, trezentos e 

sessenta euros, e sessenta e quatro cêntimos, e a comparticipação da câmara 

municipal era noventa e um mil, novecentos e cinquenta euros. -------------------------  

A senhora vice-presidente disse que aproveitava a presença do chefe de 

gabinete, o senhor Délio Pescada, para que ele pudesse explicar o evento, bem 
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como aquilo que era a intenção da aplicação destes valores, para depois poderem 

decidir ou não. --------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que a aplicação dos valores estava 

explicada, a questão eram os valores em si, e verificar se esse valor compensava. -   

A senhora vice-presidente disse que aí era uma decisão política. No entanto, não 

perdiam nada em que o senhor doutor Délio Pescada fizesse um resumo rápido 

daquilo que era o evento, e qual o objetivo do mesmo. Dado que juntou toda a 

documentação e todos os orçamentos, não havia necessidade de ser muito 

exaustivo. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor chefe de gabinete disse que a ABA - Associação Barmen do Algarve 

teve uma reunião com o senhor presidente em finais de junho, e depois veio 

novamente explicar a apresentação. Esta semana iriam participar num concurso na 

Madeira, como foi falado na última reunião de câmara, e teriam de ter esse 

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

Agora a ABA vinha pedir um apoio para fazer o Festival de Cocktails no dia dois 

de outubro, e para eles tinha de ter uma parte internacional. Como o Festival 

será, em princípio, no sábado, dia dois de outubro, então era conseguir fazer com 

que haja uma ponte comercial, e como temos feriado no dia cinco, de começar a 

fazer o que é que é um festival, para dar este intuito à cidade, dado não haver 

nenhuma atividade nesta altura. ------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor chefe de gabinete, dizendo que o senhor João Encarnação veio 

fazer este apanhado, e falou-lhe da importância de tentar dar também um apoio 

às Barmaid`s, ou seja, às mulheres barman, pois precisavam de pôr em evidência 

este trabalho. Então era juntar esse trabalho deles, para tentar fazer um 

Festival e termos uma forma de promover Albufeira, especialmente para os nossos 

clientes que apreciam esse serviço, e tentar o esforço que se faz a nível 

comercial, ser o mais alargado possível. Com o senhor João Encarnação, previu-se 

fazer de dezassete de setembro a quatro de outubro, de conseguir fazer essa 

parte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao alojamento, este é gratuito para as pessoas que vêm participar, e 

os acompanhantes é que pagam. ------------------------------------------------------------  

O senhor João Encarnação previu à volta de oitenta e seis concursantes vindos de 

Espanha, Gran Canária, Itália e França, que normalmente são aqueles que 

colaboram nestes concursos, e criar depois uma imagem para a cidade e tentar 

promover o comércio nesta matéria. Isto porque como se prevê uma descida forte 
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do turismo, segundo temos indicadores e consultado, a partir do meio de 

setembro até outubro, de tentar ter um evento alargado em vários dias e em que 

se possa dar um forcing e um estímulo comercial. ---------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se o alojamento era gratuito. -------  

Respondeu o senhor chefe de gabinete que era para eles, o Festival é uma 

promoção para os outros mercados, senão não terão concursantes, nem 

espetáculos, nem marcas que estejam dispostas a nos apoiar por um determinado 

tempo, caso contrário não conseguiriam. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou onde é que o evento iria ser feito. -  

O senhor doutor Délio Pescada disse que vai ter sempre o Road Show na baixa, 

conforme estava na proposta do circuito, são as pessoas que vão circular a uma 

empresa de animação que leva doze animadores a animar a cidade. -------------------  

Perguntou o senhor vereador Ricardo Clemente quantos dias durava. ------------------  

O senhor doutor Délio Pescada disse que iria de dezassete de setembro a quatro 

de outubro, sendo que havia dois dias que não faziam, ao domingo e à segunda-

feira, e animavam com isso. Depois os bares tinham de aderir.------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente questionou se os bares eram obrigados a 

aderir. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor doutor Délio Pescada disse que não, acrescentando que cada bar pode 

aderir conforme quiser. Neste momento, já tinham uma previsão de quarenta a 

cinquenta bares para aderir com este tema, e vai haver um mote que é para o 

turista e para as pessoas também perceberem, e que é “Receive a Cocktail 

anywhere you are in Albufeira”, um acordo com o Gato Gordo que é o único que 

nos pode servir pelo bar, um cocktail à pessoa onde quer que esteja, para 

promovermos toda a parte do cocktail, com umas garrafas e um sistema que há 

de selar as garrafas, próprias para fazer esse serviço, como já se fez em Braga 

e em Lisboa. Tudo isto foi visto pela ABA. Existe ainda o concurso da Barmaid 

que será das primeiras vezes em Portugal a ser feito. Não é muito normal, mas o 

Algarve é a região onde temos mais barmaid`s e a ABA está convencida que 

consegue motivar até mais essa participação. Este é um evento que se estende 

por catorze dias. -----------------------------------------------------------------------------  

O que se pretende é trabalhar depois em conjunto com a Associação Comercial de 

Albufeira, que passe a mensagem que está na apresentação, de tudo o que é uma 

imagem de promoção do Festival lá fora, porque é aí que precisamos de fomentar 

o mercado, devido à descida que temos de turistas para a última quinzena de 
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setembro, princípio de outubro, que é difícil, e utilizar essa imagem com as datas 

e com todos esses eventos para os turistas. Vão dinamizar com um totem à porta 

de cada bar, e especialmente à porta de cada hotel, tal como está na 

apresentação, para que as pessoas saibam do evento. -----------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente questionou se vai haver a cobertura de 

alguma rede de televisão. -------------------------------------------------------------------  

O senhor doutor Délio Pescada disse que o senhor João Encarnação conseguiu ter 

a SIC Radical a gravar todos os concursos e, em princípio, seria em direto. A 

SIC Radical está disposta a fazer isso e a RTP e a TVI também vão dar 

cobertura sobre essa matéria. --------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente perguntou se havia mais alguma questão. ------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente informou que os vereadores não permanentes 

aceitavam a proposta com apoio de vinte e cinco mil euros, agora neste valor não 

iriam aceitar. ---------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente perguntou se era possível fazermos o evento com uma 

redução de verba. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor doutor Délio Pescada sublinhou que o evento vai ser possível fazer se a 

ABA e a ACALB decidirem, e tinha de expor esta situação, dado o impacto que 

têm catorze animadores a andar pela cidade quase todas as noites, com uma 

equipa a dar imagem. ------------------------------------------------------------------------  

Disse a senhora vice-presidente que essa era a parte mais cara. ---------------------  

O senhor doutor Délio Pescada disse que poderia tentar conseguir empresas que 

nos tragam essa animação. São doze animadores, quatro em andas, tem outra 

parte a dar imagem, a animar todas as ruas, são dois quilómetros e meio na 

Oura, dois ou três na baixa, a fazer toda a baixa até à parte do túnel, voltam 

para trás, nas escadas rolantes, todo esse trabalho. Já têm as temáticas 

organizadas e é um impacto visual a nível de redes e de imagem completamente 

diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter duas questões relativamente a isto. 

Não sabia o que era, a nível de impacto, ter seis, sete ou doze animadores. 

Outra mais pessoal, não lhe agradava promover a imagem de Albufeira com a 

entrega de cocktails grátis aos turistas. --------------------------------------------------  

O senhor doutor Délio Pescada ressalvou que ninguém falou nisso. ---------------------  

A senhora vice-presidente disse que a entrega é que era grátis e os cocktails 

eram pagos. -----------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor doutor Délio Pescada explicou que os cocktails são pagos, mas a questão 

aqui é promover. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz notou que a divulgação era através da SIC 

Radical que é visionada por adolescentes, e não é esse o segmento que queriam ir 

buscar, nem a imagem que queriam. -------------------------------------------------------  

Considera que se deve fazer o evento, mas cinquenta mil euros para todo este 

aparato era excessivo. Aliás, nem lhe parecia que o aparato fosse assim tão 

relevante, para se gastar esse dinheiro, tendo em conta, como já referiu, que 

havia várias coisas que precisavam de cabimentação. ------------------------------------  

A senhora vice-presidente perguntou se em termos do evento em si precisavam de 

mais algum esclarecimento por parte do senhor chefe de gabinete. -------------------  

O senhor doutor Ricardo Clemente reforçou que a resposta estava dada. O evento 

pode ser feito com vinte e cinco mil euros, a câmara municipal poderia anunciar e 

usar os seus meios, tal como a página, para tratar da divulgação do mesmo, e era 

só esta a questão. ---------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que não haveria essa animação de rua que estava 

programada e aproveitou para agradecer os esclarecimentos do senhor doutor 

Délio Pescada. --------------------------------------------------------------------------------  

Continuou dizendo que os vinte e cinco mil euros seriam para o evento se realizar, 

o montante adicional é para que houvesse a animação de rua, publicitação de 

outros meios e para que se contratasse a empresa que fazia a entrega ao 

domicílio. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que fazem na proposta inicial essa 

referência aos vinte e cinco mil euros que lhes permitiria realizar o Festival. -------  

A senhora vice-presidente disse que para ela era simples. O Festival é possível de 

realizar com os vinte e cinco mil euros. Aqui a única diferença era perceber se 

queriam com mais ou menos impacto. Sabiam que quanto mais se apostava em 

publicidade e animação, mais as coisas eram visíveis. Também queria realçar, e 

que não foi culpa da câmara municipal, que o evento foi apresentado muito em 

cima da hora e, obviamente, que talvez qualquer um dos vereadores se sentiria 

mais confortável que esta publicitação estivesse a ser feita há, pelo menos, um 

mês. Todos percebemos que é muito em cima da hora, mas foi os timings que a 

Associação apresentou, e quanto a isso não poderiam fazer nada. ---------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que fazer um evento destes numa 

altura destas, sem algo que chamasse a atenção, também achava pobre. Era como 
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fazer o Dia das Bruxas sem aquela animação que tivemos, isto a título de 

comparação. -----------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que se deveria fazer com muita 

antecedência, e não tão em cima da hora. Gastava-se o dinheiro e não se tinha a 

divulgação necessária. -----------------------------------------------------------------------  

Continuou a senhora vereadora Cláudia Guedelha dizendo que toda essa envolvência 

era para promover e chamar a atenção das pessoas. Fazer o evento sem isso, 

poderiam correr o risco de ser algo que passasse despercebido. -----------------------  

A senhora vice-presidente parecia-lhe que não fazer o evento não era uma coisa 

que fosse possível, porque a Associação todos os anos participava no evento e era 

obrigatória esta componente internacional. ------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse concordar, no entanto, as coisas foram 

todas assim à pressa. Não há planeamento e depois acontece isto, tal como 

aconteceram outras coisas que levaram os vereadores não permanentes a 

deliberar de maneira que não estavam confortáveis, e aqui acontecia igual. ----------  

A questão do Dia das Bruxas foi completamente diferente, houve a participação 

da comunidade dos comerciantes, da câmara municipal, e os valores não foram 

nem aproximados a estes, para além de que houve uma participação massiva dos 

comerciantes. É diferente, aqui era um espetáculo internacional que se queria 

para Albufeira. -------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que se lembrou do Dia das Bruxas, 

que também não fazia parte da nossa cultura e também foi adaptado e 

direcionado para a parte internacional, para os estrangeiros. --------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que eram coisas diferentes, porque esse 

evento, com o qual concordaram, foi para as famílias e este não o era. Era para 

servir cocktails, e não iriam pôr crianças à porta dos bares. ---------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que eram eventos diferentes em 

termos de conteúdo, e ela estava a referir-se à estratégia de promover uma 

atividade, seja ela qual for. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse relativamente ao impacto, não conseguia 

ver grande retorno. --------------------------------------------------------------------------  

Julgou a senhora vice-presidente que o evento era, de facto, interessante, 

pecava por não ter sido promovido com mais antecedência. Basicamente iria estar 

a ser feito ao mesmo tempo que estava a ser promovido. Contudo, era algo que 

poderia ficar para o futuro. Lembrou que sempre falaram que deviam pensar em 
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eventos que cativassem as pessoas na época baixa, mas teriam é que ser feitos 

com mais antecedência. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lamentou-se, porque deixava-os sempre aqui 

pendurados, já tomaram deliberações “sine quod non”. ----------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse partilhar da opinião que o evento era 

essencial para Albufeira. Tinha qualidade, dinâmica, não era inovador, porque já 

acontecia em muitos sítios. Concordou que foi feito muito em cima da hora, 

deveria ter sido comunicado durante todo o verão aos visitantes, para que alguns 

regressassem cá neste período de catorze dias. Isso é que era comunicação e 

marketing. Desconhecia o motivo de ter aparecido assim em cima da hora, e o 

senhor chefe de gabinete tentou explicar uma parte. Olhando para o orçamento 

não considerou os valores muito por aí além e estavam a falar de catorze dias. O 

que considerava estar acima do que seria aceitável era a questão das pernoitas, 

pois sessenta euros por pessoa em final de setembro, bastava ir às plataformas 

de reservas on-line e conseguir-se-ia bem mais barato. Na sua opinião, era o 

único ponto que poderia ser ponderado, o resto achava ser um valor aceitável. ------  

Questionou os vereadores não permanentes se a posição deles era a de não 

aceitar isto como estava. Por ele estava disponível para que se concretizasse. Se 

a única possibilidade era reduzir a verba para o apoio, e o evento não iria ter 

aquela dinâmica e projeção que se pretendia, ele não iria deixá-lo cair. --------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual era a projeção de ter um outdoor 

numa rotunda. Não era para os turistas, de certeza. -----------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que essa questão era também o que já ele 

referira, ou seja, isto promover-se-ia com três, quatro, seis meses de 

antecedência, e teria maior custo o outdoor, porque estaria mais meses em 

exposição. -------------------------------------------------------------------------------------   

Sugeriu que o ponto ficasse pendente e verificassem com o senhor doutor Délio 

Pescada se era possível fazer um ajuste ou não, porque imagine-se que a 

Associação diria que com esse valor não conseguiriam fazer o evento, e então não 

se fazia. --------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que, segundo percebeu, a Associação com os 

vinte e cinco mil euros fazia o evento, só que não o iria publicitar, nem iria haver 

animação durante esse período. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que isso era possível, bastava só uma 

redução de brindes e de outras coisas. ---------------------------------------------------  
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A senhora vice-presidente perguntou qual era o valor que propunham. ----------------  

Disse o senhor vereador que era deduzir os trinta e cinco mil euros da proposta 

deles. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse então que era retirar aos noventa e um mil, 

novecentos e cinquenta euros, os trinta e cinco mil, perfazendo cinquenta e seis 

mil, novecentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto acrescentou que depois eles ajustavam a despesa 

ao evento. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente considerou esta uma boa solução. ---------------  

A senhora vice-presidente disse que iria colocar à votação a aprovação da 

proposta, de um apoio, pelo valor de cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, com um apoio financeiro de 

cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta euros. --------------------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 20.ª alteração - 

modificação permutativa ao Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-

2025 e da 20.ª alteração – modificação permutativa às Grandes Opções do Plano 

2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – APEXA – APOIO À PESSOA EXCEPCIONAL DO ALGARVE 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em um de setembro corrente, foi 

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

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

1. A APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, desenvolve 

trabalho de Apoio e Integração Social, oferecendo um conjunto de Soluções para os 

mais variados problemas, contribuindo para aumentar a Qualidade de Vida das 

Pessoas Excepcionais; ---------------------------------------------------------------------  

2. A APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, é uma entidade 

sem fins lucrativos com implantação regional e que desenvolve trabalho de Apoio e 

Integração Social; -------------------------------------------------------------------------  

3. A instituição tem projetos em curso, nomeadamente: Pescador de Sonhos; Flamingo; 

Entre Nós; Voluntariado; R.I.A.; S.M.A.C.K.; ----------------------------------------------  

4. Os projetos descritos no ponto anterior visão dar resposta aos munícipes de 

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

5. É competência do Município participar na prestação de serviços e prestar apoio a 
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pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes 

da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas 

condições constantes de regulamento municipal, conforme estabelecido no n.º 1 do 

art.º 33 na alínea v) na Lei 73 de 2013; ---------------------------------------------------   

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Ex.ª Câmara delibere atribuir uma comparticipação financeira no valor de 

59.129,73€ (cinquenta e nove mil, cento e vinte e nove euros e setenta três cêntimos), 

à APEXA, sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código 

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

redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ----------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente interveio dizendo que neste ponto se iria 

atribuir uma comparticipação financeira de 59.129,73 euros mas que existia outro 

ponto onde iria ser atribuída outra comparticipação financeira de 30.000 euros e 

pediu a confirmação de que se iria atribuir a esta instituição perto de cem mil 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que esta proposta se destina à execução de 

projetos específicos, tais como o Pescador de Sonhos ou o Flamingo. -----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se isso não devia constar tudo da 

mesma proposta. -----------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que há ainda uma proposta para transporte de 

utentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se todas estas situações não 

deviam constar do mesmo protocolo. -------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que são processos tratados por unidades 

orgânicas destintas. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que da documentação também consta 

um protocolo celebrado em dois mil e dezanove. -----------------------------------------   

A senhora vice-presidente explicou que se trata do protocolo em que o apoio 

começou a ser dado. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente considerou que esta era mais uma razão para 
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que tudo estivesse previsto no mesmo protocolo. -----------------------------------------   

A senhora vice-presidente explicou que o que se pretende com o protocolo é 

apoiar a APEXA em todas as suas atividades. Referiu ainda que é prestado um 

apoio financeiro anual no âmbito do protocolo. --------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o município vai dar noventa mil 

euros ao todo só nesta reunião, quando este apoio devia constar no protocolo, 

dado tratar-se de uma atividade recorrente. --------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que faria sentido estas atividades estarem 

integradas no plano anual da instituição. --------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que o protocolo celebrado prevê um apoio 

financeiro anual para o desenvolvimento das atividades da instituição. ----------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a câmara municipal autorizou há cerca 

de dois anos um apoio financeiro para o desenvolvimento dessas atividades. 

Defendeu depois que o processo deveria funcionar como com os clubes, sendo 

apresentado um plano anual de atividades todos os anos, em vez de se aprovar um 

apoio pontual. ---------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente explicou que o a instituição pede apoio financeiro para 

executar as suas normais atividades. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que todos os anos é celebrado um 

protocolo com o Agrupamento de Escolas de Ferreiras no âmbito das refeições e 

do material de desgaste, pelo que parecem existir dois pesos e duas medidas.  -----  

A senhora vice-presidente disse que na ação social a autarquia não tem procedido 

deste modo com as IPSS’s, até porque não existe uma alteração substancial ao 

teor dos protocolos inicialmente celebrados. ----------------------------------------------  

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

= APOIOS – CLUBES E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – TREINOS NA ÉPOCA 

DESPORTIVA 2021/2022  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dois de setembro corrente, foi 

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

“Pelos Clubes e Associações do Concelho (Associação Soul, APEXA - Associação de 

Apoio a Pessoa Excepcional do Algarve, ADSA – Associação dos Dadores de Sangue e 

Medula Óssea de Albufeira, Associação Portuguesa Kiai Yamabushi Ryu, Associação 

Centro Karaté Shotokan do Algarve, Albufeira Futsal Clube, Bellavista Desportivo 

Clube, Clube de Basquete de Albufeira, Clube de Artes Marciais de Albufeira, Imortal 
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Basket Club, Guia Futebol Clube, Atlético Clube de Albufeira, Clube Desportivo Areias 

de S. João, LUEL – Associação Cultural Desportiva e Social de Albufeira, Associação 

de Capoeiragem Malta do Sul, ARPA – Associação Recreativa de Patinagem de 

Albufeira, Karaté Clube de Albufeira, Padernense Clube, Judo Clube de Albufeira, 

Futebol Clube Ferreiras, Academia Desportiva e Cultural Praia da Falésia, Clube 

Patinagem de Albufeira e Acro Al-Buera – Clube de Ginástica de Albufeira), foi 

através da informação da Divisão de Desporto junto ao presente, solicitada 

autorização de apoio para a realização de treinos e actividades das diversas 

modalidades praticadas pelos mesmos, através da cedência dos Pavilhões Desportivos e 

Salas Polivalentes, do Concelho, até 30 de junho de 2022. ---------------------------------  

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

1. Que este tipo de apoio contribui como forma de incentivo à prática desportiva; ------   

2. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais; ----------------------------------------------------  

3. Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das actividades desportivas no 

nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  

4. De acordo com as intenções de ocupação das instalações desportivas do concelho 

enviadas pelos clubes/associações desportivas, existe disponibilidade de ocupação 

conforme mapas em anexo; ----------------------------------------------------------------  

5. As entidades requerentes têm nos seus objectivos o desenvolvimento desportivo no 

nosso Concelho, actuando essencialmente junto dos jovens; -----------------------------  

6. A proposta de distribuição dos espaços desportivos disponíveis no concelho teve em 

conta os seguintes critérios (sem ordem de importância): ------------------------------  

a) Modalidade federada ou não federada; ---------------------------------------------------   

b) Os horários e dias da semana que as atividades/modalidades desportivas ocuparam 

em anos anteriores; ------------------------------------------------------------------------  

c) O escalão etário dos praticantes em função dos horários disponíveis, dando 

primazia aos seguintes pedidos: -----------------------------------------------------------  

d) Entre as 18:00h e as 20:00h: praticantes até os 14 anos; -------------------------------  

e) Entre as 20:00h e as 21:30h: praticantes até os 16 anos; -------------------------------  

f) Entre as 21:30h e as 23:30h: praticantes com mais de 17 anos; ------------------------  

g) A modalidade e a especificidade da instalação desportiva; ------------------------------  

h) Uma distribuição equilibrada e equitativa de horários, tendo em conta as 

necessidades dos clubes, o escalão etário, os atletas praticantes e as 

disponibilidades das instalações; ----------------------------------------------------------  
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7. Que o solicitado se enquadra na alínea b), do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 

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

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

A excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar os Clubes e Associações do 

Concelho supra mencionados, nos seguintes termos: ----------------------------------------  

 Autorizar os referidos clubes a utilizar os Pavilhões Desportivos (Pavilhão 

Desportivo da EBS de Albufeira, Pavilhão Desportivo de Paderne, Pavilhão da Escola 

Secundária de Albufeira, Pavilhão Desportivo de Olhos de Água, Pavilhão 

Desportivo de Albufeira, Pavilhão Desportivo da Guia e Pavilhão Desportivo da EB 

2/3 Francisco Cabrita), para a realização de treinos e actividades na época 

desportiva 2021/2022, que tem início a 08 de Setembro de 2021 e fim a 30 de 

Junho de 2022 conforme mapas anexos. -------------------------------------------------  

 Dar ao conhecimento aos clubes utilizadores das normas de utilização dos 

equipamentos desportivos, devidamente explicitadas no ANEXO 1. ---------------------  

 Todas as atribuições de espaços sejam reavaliadas de dois em dois meses em 

função da não utilização dos mesmos por parte das entidades a quem os espaços lhe 

sejam atribuídos.” -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta situação da realização dos 

treinos mostra uma realidade que é necessário resolver no próximo mandato. Esta 

situação prende-se com a questão da falta de espaço, para os pedidos que são 

feitos a nível dos pavilhões dos ginásios. --------------------------------------------------  

São muitos pedidos e alguns não se conseguem encaixar, e o princípio da equidade 

deve prevalecer relativamente à utilização dos espaços. --------------------------------  

Percebe-se que há muitos pedidos dos espaços, por parte dos Clubes e 

Associações nos diversos locais do concelho. Nesse sentido, é necessário reforçar 

essa oferta, requalificando alguns pavilhões e acrescentando outros. -----------------  

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

= APOIOS – COLÉGIO “A TURMA DOS TRAQUINAS”  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dois de setembro corrente, foi 

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

“Em Reunião de Câmara, datada de 17/08/2021, foi autorizada a cedência da sala 

polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge e os meios técnicos necessários, ao 

Colégio “A Turma dos Traquinas”, no dia 08 de setembro, das 18H00 às 20H30, para 

realização de uma reunião de pais de início de ano lectivo. ----------------------------------  
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Vem agora o referido Colégio solicitar alteração da data autorizada, para dia 21 

setembro, no mesmo horário e nas mesmas condições – utilização dos meios 

audiovisuais existentes na Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil, 

tela de projeção e datashow. -----------------------------------------------------------------  

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 21 de setembro de 2021, 

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vice-presidente com 

fundamento no facto de o seu filho ser utente do Infantário em causa, e 

invocando o previsto na alínea b) do número um, do artigo sexagésimo nono do 

Código do Procedimento Administrativo suscitou a respetiva situação de 

impedimento, tendo-se ausentado da sala assumindo a presidência o senhor 

vereador Rogério Neto.  ---------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto, em dois de setembro corrente, foi 

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

“Vem a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Albufeira, através do ofício anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, 
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solicitar apoio financeiro para o ano de 2021. -----------------------------------------------  

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

1. Que a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Albufeira é uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objeto 

social a prestação de apoio social, cultural, recreativo e desportivo aos seus 

associados, designadamente, aos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, 

Bombeiros Voluntários de Albufeira e das Juntas de Freguesia do concelho, bom 

como dos respetivos familiares; -----------------------------------------------------------  

2. Que o Município de Albufeira reconhece assumir primordial importância os 

objetivos e fins prosseguidos pela aludida Associação, junto dos respetivos 

associados e seus familiares; --------------------------------------------------------------   

3. Que as Associações e Instituições Privadas, empenhadas na prossecução de fins de 

natureza similar aos indicados merecem, indubitavelmente, o apoio das entidades 

públicas, designadamente, das Autarquias Locais; ---------------------------------------  

4. A alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre a concessão de apoio 

financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou 

participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento 

de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios 

sociais aos mesmos e respetivos familiares. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------- Proponho -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara delibere apoiar a Cooperativa de Consumo e Associação dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, através da atribuição da 

comparticipação financeira para o ano de 2021 no valor de 80.000,00€.” ------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que vão deliberar a atribuição de uma 

comparticipação financeira no montante de oitenta mil euros. --------------------------  

O senhor Rogério Neto informou que se trata da comparticipação anual. -------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente questionou, de forma a ficar bem 

esclarecido, que se tratava da Cooperativa de Consumo e Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, mas abrangia também os 

Bombeiros Voluntários de Albufeira e as Juntas de Freguesia. -------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse desconhecer o protocolo. -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se se tratava de fornecer refeições 

aos Bombeiros.--------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto realçou que a proposta fazia referência aos 
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Bombeiros Voluntários de Albufeira e às Juntas de Freguesia, bem como a 

prestação de apoio social e recreativo. ----------------------------------------------------  

Questionou o senhor vereador Ricardo Clemente se este apoio social corresponde 

a apoio alimentar. ----------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Rogério Neto dizendo que talvez tenha havido aqui 

um erro, porque estavam a deliberar só o apoio à Cooperativa de Consumo e 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira. O resto deve ter 

sido um lapso, confessando que assinou a proposta sem se ter apercebido. No 

entanto, o que estava em causa era só o apoio à Cooperativa de Consumo. -----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente sublinhou que não especificava nada, e 

pensava que no ano passado foi semelhante, e rondou esses valores. ------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que o valor era sempre esse. ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou o que significava exatamente 

bombeiros voluntários, juntas de freguesia e respetivos familiares. -------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente explicou que se tratava das famílias. ----------  

Clarificou o senhor vereador Rogério Neto que, no caso dos Bombeiros 

Voluntários, a Cooperativa de Consumo fornecia os almoços a estes. A Cooperativa 

de Consumo é quem gere a Cantina Municipal e os Bombeiros iam lá buscar os 

almoços. Já em relação às Juntas de Freguesia, não sabia qual o tipo de apoio 

dado pela Cooperativa. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual o tipo de apoio prestado aos 

familiares, respondendo o senhor vereador Rogério Neto que deveria ser na 

questão da Cantina Municipal. --------------------------------------------------------------  

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

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 20.ª alteração - 

modificação permutativa ao Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-

2025 e da 20.ª alteração – modificação permutativa às Grandes Opções do Plano 

2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------------   

Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou 

à sala reassumindo a presidência. ----------------------------------------------------------   

= APOIOS – CEDÊNCIAS DE COMBUSTÍVEL AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVAS DO CONCELHO DE 01/01/2021 A 30/08/2021 

 – RELATÓRIO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado um relatório do seguinte teor: -------------   
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Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------   

= IMÓVEIS – 5 HABITAÇÕES SOCIAIS NA QUINTA DA PALMEIRA - 

APROVAÇÃO DAS MINUTAS DAS ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dois de setembro corrente, foi 

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

“Encontrando-se um conjunto de Escrituras de Compra e Venda de Frações de 

Habitação Social por regularizar os processos; referente a habitações situadas na 

Quinta da Palmeira, encontra-se presentemente em condições de ser realizadas cinco 

Escrituras, porquanto os seus moradores têm disponibilidade para outorgar as mesmas, 

são eles: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. José Luís Monteiro Pita - Quinta da Palmeira, Rua da Alfarrobeira, Lote 1, R/C Dtº; 

preço de venda 22.021,93€ SGD 2020/44921 -------------------------------------------  

2. Ermelinda de Jesus Varela Pinto - Quinta da Palmeira, Rua da Alfarrobeira, Lote 1, 

2º Esq.º; preço de venda 25.932,50€ SGD 2020/44919 ---------------------------------  

3. Fernanda Maria Costa Vicente - Quinta da Palmeira, Rua da Alfarrobeira, Lote 1, 2º 

Apresentação das cedências de combustível aos Clubes e Associações Desportivas do Concelho, no 

período de 01/01/2021 a 30/08/2021, de acordo com a deliberação de Câmara, datada de 

04/08/2020. 

 

Clubes 
Gasóleo Rodoviário 

a granel (Bomba) 

Gasóleo e Gasolina 

Rodoviário c/ 

cartão Eletrónico 

Total (€) 

Acro Al-Buhera Clube 62,22 €  62,22 € 

Albufeira Surf Clube 341,81 €  341,81 € 

Atlético Clube de Albufeira  345,64 € 345,64 € 

Clube Basquete Albufeira  146,85 € 146,85 € 

Clube D Areias S João 1 777,01 € 1 800,90 € 3 577,91 €  

Clube Pesca N D Albufeira 756,49 € 190,57 € 947,06 € 

Futebol Clube Ferreiras 737,76 € 404,24 € 1 142,00 € 

G. D. R. Olhos de Água 125,02 € 68,40 € 193,42 € 

Imortal Basket Club  538,40 € 538,40 € 

Imortal Desportivo  96,02 € 96,02 € 

Karaté Shotokan  106,33 € 106,33 € 

Padernense Clube 367,08 €  367,08 €  

    

Total (€) 4 105,17 € 3 697,35 € 7 802,52 € 
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Dtº; preço de venda 25.932,50€ SGD 2020/44908 -------------------------------------  

4. Francisco Manuel Gonçalves dos Santos - Quinta da Palmeira, Rua da Alfarrobeira, 

Lote 2, 2º Esq.º; preço de venda 25.932,50€ SGD 2020/44894 ------------------------  

5. Herdeiros de Manuel José Fernandes Coelho - Quinta da Palmeira, Rua da 

Alfarrobeira, Lote 4, 1º Dtº preço de venda 25.932,50€ SGD 2020/44902 -----------  

Considerando que as referidas habitações foram construídas, com financiamento à 

data do IHRU, deve constar na sua escritura um ónus de inalienabilidade pelo prazo de 

5 anos, contados da data da outorga da Escritura. ------------------------------------------  

O valor das habitações já se encontra liquidado porquanto os moradores o fizeram em 

prestações mensais durante um período de tempo, o qual consta em cada processo o 

mapa comprovativo das entregas monetárias ocorridas anteriormente a 2017. ------------  

Em anexo no SGD encontra-se Minuta de Escritura, que será a aplicada para os atos 

Notariais adaptando-se depois cada uma a cada caso concreto, com os dados dos 

particulares. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Se aprove a realização das Escrituras destas cinco frações que ora indico, para que 

se regularize a titularidade das mesmas, fazendo constar nas mesmas o ónus de 

inalienabilidade pelo prazo de 5 anos. --------------------------------------------------------  

b) Que devido á ausência do Sr. Presidente, quem está legitimado para representar o 

Município na outorga dos atos notariais; conforme decorre da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, é a Vice-presidente, nos termos do artº 36º nº 2 do referido diploma, 

porquanto na Delegação de competências conferida à própria encontra-se previsto 

essa competência.” ----------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta de compra e venda nela referida, 

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

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

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

= PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em um de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende implementar um programa 

municipal de voluntariado jovem com vista ao apoio das atividades e projetos 

desenvolvidos por este Município. ------------------------------------------------------------   

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

1. O voluntariado é uma atividade inerente ao exercício de cidadania que se traduz 
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numa relação solidária para com o próximo, participando, de forma livre e 

organizada, na solução dos problemas que afetam a sociedade em geral; ---------------   

2. O voluntariado pode ser desenvolvido em todas as áreas de atividade humana, nos 

domínios cívicos, da ação social, da saúde, do desporto, da educação, da ciência e da 

cultura, do turismo e da animação turística e de lazer, da defesa do património e do 

ambiente, da defesa do consumidor, da cooperação para o desenvolvimento, do 

emprego e da formação profissional, da reinserção profissional, da proteção civil, 

do desenvolvimento da vida associativa e da economia social, da defesa dos animais, 

ou outros de natureza análoga; ------------------------------------------------------------   

3. O voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se 

compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a 

realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora; --------------   

4. Consideram-se organizações promotoras as entidades públicas da administração 

central, regional ou local ou outras pessoas coletivas de direito público ou privado, 

legalmente constituídas, que reúnam condições para integrar voluntários e 

coordenar o exercício da sua atividade, que devem ser definidas nos termos do 

artigo 11º da Lei nº 71/98, de 3 de novembro;--------------------------------------------   

5. A lei do voluntariado delimitou com precisão o conceito de voluntariado, definiu os 

princípios enquadradores do trabalho voluntário e contemplou um conjunto de 

medidas consubstanciadas em direitos e deveres dos voluntários e das organizações 

promotoras no âmbito de um compromisso livremente assumido de dar cumprimento 

a um programa de voluntariado; -----------------------------------------------------------   

6. O “Município” entende que o programa de voluntariado é uma mais-valia para o 

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a proposta do programa de 

voluntariado jovem com vista ao apoio das atividades e projetos do Município.” -----------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do programa de voluntariado jovem nela referido, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada 

na pasta de documentos referentes à presente reunião. ------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2021 – KARATÉ CLUBE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dois de setembro corrente, foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
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“O MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o KARATÉ 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 

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 
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público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Karaté Clube de Albufeira. ----   

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira, para 

além da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quatro mil e setenta 

e um euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, 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. ------------------------------------   

= SUPLEMENTO DE PENOSIDADE INSALUBRIDADE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dois de setembro corrente, 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 
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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 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) A Exa Câmara Municipal deliberou em reunião de 17 de Agosto de 2021 a atribuição 

do subsídio de penosidade e insalubridade, nos termos de proposta do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------  

f) A informação da Chefe da DAS, que se anexa, de que não se encontravam 

contemplados na referida proposta todos os trabalhadores sujeitos ao risco de 

penosidade e insalubridade; ---------------------------------------------------------------  

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

insalubridade encontram-se devidamente cabimentados; --------------------------------  

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

funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade; ------------------  

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, delibere o pagamento do suplemento de 

penosidade e insalubridade aos referidos trabalhadores constantes da listagem em 

anexo, com retroativos a 1 de janeiro de 2021, por cada dia de trabalho efetivamente 

prestado em que seja reconhecido um determinado nível de insalubridade ou 

penosidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual o valor deste suplemento, 

respondendo o senhor vereador Victor Ferraz que rondava os cento e tal euros. ----  

A senhora vice-presidente frisou que não era igual para todos os trabalhadores. ---  

Acrescentou o senhor vereador Victor Ferraz que era em percentagem, para uns 

era setenta, para outros era cem. ---------------------------------------------------------  

Referiu-se depois à questão da avaliação do desempenho que estava pendente, e 
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alguns trabalhadores precisavam dos pontos para puderem progredir, desde 

janeiro, e precisavam que essa questão fosse resolvida o mais breve possível. -------  

A senhora vice-presidente disse que tinham de fazer o ponto da situação sobre a 

avaliação. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 20.ª alteração - 

modificação permutativa ao Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-

2025 e da 20.ª alteração – modificação permutativa às Grandes Opções do Plano 

2021-2025. -----------------------------------------------------------------------------------   

= INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE UTILIDADE PÚBLICA - ANSA – 

ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dois de setembro corrente, foi 

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

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

1. Tendo em vista a instrução do procedimento de atribuição do Estatuto de Utilidade 

Pública, em que é requerente a Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira 

(ANSA), veio a mesma, junto desta Edilidade, solicitar a emissão de Parecer, nos 

termos do disposto na al. d), nº 1 do artigo 8º da Lei nº 36/2021, de 14 de junho; -----  

2. Após análise do pedido, procederam os serviços desta Edilidade à emissão de 

Parecer, o qual se anexa à presente Proposta; -------------------------------------------  

3. Decorre de tal Parecer informação favorável, reconhecendo-se a ANSA como 

merecedora de ser declarado o Estatuto de Utilidade Pública, porquanto: -------------  

A) A referida Associação tem como atividade principal a prestação de serviços de 

assistência a banhistas nas praias e piscinas, através de nadadores salvadores. -------  

B) Está devidamente licenciada pelo Ministério da Defesa Nacional, Autoridade 

Marítima Nacional/Instituto de Socorros e Náufragos, para o exercício da 

atividade de assistência a banhistas, nos termos do artº 17º da Portaria nº 

311/2015, de 28 de Setembro, com a licença nº 029/2020. -----------------------------  

C) Desde da sua constituição e licenciamento que procura garantir a segurança dos 

banhistas e a promoção e organização de eventos que visem informar e sensibilizar 

os jovens, crianças e, inclusivamente, os mais desfavorecidos ou em risco de 

exclusão social. -----------------------------------------------------------------------------  

D) A associação promove ações de sensibilização da população de Albufeira, para a 

segurança balnear, através de campanhas junto das escolas, creches e praias. --------  

E) A Associação tem ao longo dos anos, cooperado de forma meritória com as 
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entidades públicas, na segurança balnear e socorro de banhistas, nomeadamente, 

em colaboração com o Município de Albufeira tem contribuído para o bem-estar e 

informação da comunidade e dignificação da atividade de nadador salvador. -----------  

F) A ANSA tem ao longo da sua existência celebrado continuamente protocolos de 

colaboração com o Município de Albufeira, os quais tem sido cumpridos 

escrupulosamente, no sentido de garantir ao longo do ano a segurança dos banhistas 

e turistas que habitam e visitam as praias e piscinas municipais do concelho. ----------  

G) A sua atividade é de grande utilidade para o concelho, pelo que se propõe conceder 

parecer favorável à atribuição de utilidade pública da mesma. --------------------------  

4. À Assembleia Municipal compete pronunciar-se sobre todos os assuntos que visem a 

prossecução das atribuições do município (artº 25º nº 2 aliena k) da Lei 75/2013 de 

12 de setembro). ---------------------------------------------------------------------------  

5. O Município tem atribuições na educação, tempos livre, desporto e saúde conforme 

previsto no artigo 23º da Lei 75/2013 de 12 de setembro.------------------------------  

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

 Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, delibere aprovar a presente 

proposta e o Parecer em anexo à presente, nos termos requeridos e dar parecer 

favorável fundamentado nos termos do artigo 8º nº 1 alínea d) da Lei nº 36/2021 à 

atribuição de utilidade pública à ANSA – Associação de Nadadores Salvadores de 

Albufeira. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Que a Assembleia Municipal nos termos do artº 25º nº 2 aliena k) da Lei 75/2013 

de 12 de setembro se pronuncie sobre o parecer favorável do Município de 

Albufeira à atribuição do estatuto de utilidade pública à ANSA – Associação de 

Nadadores Salvadores de Albufeira.” ----------------------------------------------------  

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

 

= 19.ªALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA DAS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO E AO ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2021-2025 – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

em trinta e um de agosto último, do seguinte teor: -----------------------------------------   

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

1. A câmara municipal deliberou, nas reuniões de câmara de 23/10/2017 e de 

06/03/2018, delegar no seu presidente as competências constantes no art.º 33.º da 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente para a aprovação das 

alterações orçamentais, com possibilidade de subdelegação nos vereadores e 

faculdade de submissão à câmara para apreciação e deliberação sempre que seja 

entendido conveniente, --------------------------------------------------------------------   

2. O Sr. Presidente da Câmara encontra-se hospitalizado não lhe sendo possível 

desempenhar as suas funções; ------------------------------------------------------------  

3. Existe a necessidade da realização da 19.ª alteração - modificação ao Orçamento e 

ao Plano Orçamental Plurianual 2021-2025 e das Grandes Opções do Plano 2021- 

2025, para permitir a continuidade dos diversos procedimentos inerentes ao normal 

funcionamento dos serviços e da necessidade de prestação de apoios às diversas 

atividades de interesse municipal; --------------------------------------------------------   

4. Alguns dos assuntos com despesa considerada na presente alteração - modificação 

encontram-se agendados para apreciação e deliberação na reunião de câmara a 

realizar na data de hoje; ------------------------------------------------------------------  

5. Se mostra necessário proceder, de imediato, à aprovação da 19.ª modificação ao 

Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-2025 e das Grandes Opções do 

Plano 2021- 2025; --------------------------------------------------------------------------  

6. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 

(n.º 2 do art.º 41.º do Anexo I da Lei n.º 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 o assunto de 

imediato; -----------------------------------------------------------------------------------  

7. Estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar a 19.ª modificação ao Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-

2025 e das Grandes Opções do Plano 2021-2025 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 da senhora vice-presidente. -   

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 – TERCEIRA REVISÃO – 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA DAS GRANDES OPÇÕES  

DO PLANO 2021-2025 – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão - alteração modificativa das Grandes 
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Opções do Plano 2021-2025, uma cópia da qual fica arquivada na pasta de documentos 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se podiam discutir estes dois 

pontos em conjunto, ao que a senhora vice-presidente concordou, acrescentando 

que depois votavam em separado. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente questionou qual era a permuta da alteração 

orçamental. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que algumas eram mudanças de rubricas, 

algumas tinham efeito zero. ----------------------------------------------------------------  

A senhora diretora do Departamento de Gestão e Finanças disse que eram 

mudanças de um ano para o outro. ---------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz perguntando se isto era para acomodar 

os apoios. -------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que estava na vigésima alteração. Os apoios que 

vieram na semana passada a reunião de câmara estavam nesta alteração que 

estavam a discutir. Os que vieram agora e que já deliberaram, estavam 

dependentes desta alteração que estava no ponto dezasseis. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que podiam discutir todos os pontos em 

conjunto, dado que era para acomodar aquilo que já aprovaram. -----------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente referiu-se à décima nona e à vigésima 

alteração, questionando se era para acomodar tudo, para ficar tudo encaixado 

umas coisas nas outras.  --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se com todas estas alterações já não 

se colocava aquela desculpa de não haver dinheiro. --------------------------------------  

A senhora diretora explicou que o dinheiro, nesta altura do ano, estava todo 

cabimentado, essencialmente nas despesas correntes. -----------------------------------  

Relembrou o senhor vereador Victor Ferraz que houve muitas situações que 

ficaram paradas à conta disso e que se arrastaram, e poderiam eventualmente ter 

consequências agora neste início de ano letivo, como por exemplo, o caso da 

situação do equipamento da Escola Diamantina Negrão, aproveitando para 

perguntar em que ponto estava. ------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente informou que contactaram com algumas empresas e uma 

delas disse que conseguiria colocar lá o equipamento. -----------------------------------  

O senhor vereador realçou que esse trabalho já estava feito, inclusive, até já 

tinham escolhido as mesas. -----------------------------------------------------------------  
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Explicou a senhora vice-presidente que esse era o procedimento do concurso para 

todas as escolas. Agora para abrirem estas salas novas e para esse contentor, 

iriam fazer um pequeno. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como ficava depois a questão da 

escolha do equipamento e das mesas. ------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que foi um pouco o que havia disponível, o que 

não queria dizer que não fosse de qualidade. Segundo a informaram era aquilo que 

era usado hoje em dia. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que tinham de ter em atenção que esse 

equipamento deveria ter caraterísticas específicas, ao que a senhora vice-

presidente respondeu que a Divisão de Educação certamente estaria ciente disso. --  

Sugeriu o senhor vereador Victor Ferraz que se falasse com a senhora doutora 

Marlene Silva a esse respeito, porque era necessário mesas individuais devido à 

questão do distanciamento e assim conseguiriam gerir melhor o espaço.---------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas competências. ----  

= ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2021-2025 – TERCEIRA 

REVISÃO – ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E 

AO PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2021-2025 – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão – alteração modificativa ao orçamento 

e ao plano orçamental plurianual 2021-2025 do município, que importa tanto em receita 

como em despesa no valor de cento e quarenta mil e sessenta e dois euros, documento 

do qual fica um exemplar arquivado na pasta de documentos respeitantes à presente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------   

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 - 20.ªALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

PERMUTATIVA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da vigésima alteração orçamental permutativa das Grandes 

Opções do Plano 2021-2025, uma cópia da qual fica arquivada na pasta de documentos 

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

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

= ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2021-2025 – 20.ª 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E 
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AO PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2021-2025 - PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da vigésima alteração orçamental permutativa ao 

Orçamento do Município e ao Plano Orçamental Plurianual 2021-2025, documento do 

qual fica um exemplar arquivado na pasta de documentos respeitantes à presente 

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

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

= CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS – INFORMAÇÃO = 

Foi apresentada informação relativa à situação económica e financeira do município, 

conforme estabelecido na alínea d) do artigo septuagésimo sétimo da Lei número 

setenta e três, barra, dois mil e treze, de três de setembro, respeitante a trinta de 

junho de dois mil e vinte e a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte emitida pelo 

Revisor Oficial de Contas do Município de Albufeira, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a questão do Polis Albufeira, do 

Imortal, SAD, e da Globalgarve ainda continuam pendentes e por resolver, 

questionando a senhora diretora do Departamento de Gestão e Finanças sobre 

qual será o seu desfecho. -------------------------------------------------------------------  

A senhora diretora informou que a questão da Sociedade Polis foi apresentada à 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador dizendo que essa questão ficava então resolvida. Já 

em relação ao Imortal, SAD e à Globalgarve, no primeiro caso havia dívidas ainda 

por pagar. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que exigiam, e isto tinha vindo nos outros 

anos, isto é, a imputação daquilo que estava em contencioso, a possibilidade de 

haver cinquenta por cento de imputação de custos para o município, teria de ser 

contabilizado. ---------------------------------------------------------------------------------  

A senhora diretora perguntou se o senhor vereador se estava a referir ao Polis. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que estava a referir-se a tudo no geral. 

Havia o caso do Imortal, SAD, como o senhor vereador Ricardo Clemente já 

mencionara, e ainda a questão do Polis. Pensava que desta última transição, não 

foi ainda imputada a esta contabilização. -------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os revisores levantaram uma questão 

sobre uma parte que não conseguiram fazer, relativa a junho de dois mil e vinte, 

porque não havia documentação suficiente para o efeito. -------------------------------  
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Via-se também que essa certificação de contas estava marcada para a transição 

de um modelo para o outro, por causa da questão das imputações, dado que havia 

algumas coisas que beneficiaram contabilisticamente o município, a nível de 

valorização do património. Via-se ainda em algumas situações, a nível de 

contabilização analítica que beneficiaram o município em alguns milhões. As 

referências mantinham-se relativamente ao passado, havia algumas questões 

pendentes, o Polis deveria ficar resolvido, enquanto o Imortal, SAD, continuava 

pendente, e não se sabia o que iria acontecer. -------------------------------------------  

A senhora diretora disse que, em relação ao Imortal, SAD, não conseguiram mais 

nenhuma informação, para além da que aqui estava. -------------------------------------  

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

Mais foi deliberado remeter a documentação em causa à Assembleia Municipal, 

nos termos da alínea d) do número dois do artigo septuagésimo sétimo da Lei 

número setenta e três, barra, dois mil e treze, de três de setembro. ---------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PELO PERÍODO DE 3 ANOS – 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO, 

NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI E DESIGNAÇÃO  

DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relativamente a esta prestação de serviços, foi apresentado o processo de concurso, 

instruído com uma informação subscrita pela senhora chefe da Divisão de Contratação 

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

“Visando a abertura do concurso público referido em epígrafe, elaboraram estes 

serviços o processo constituído pelas seguintes peças – Anúncio, Programa do 

Procedimento e Caderno de Encargos – cuja aprovação se remete a decisão superior. ----  

Os valores considerados no caderno de encargos, para os seguros de acidentes 

pessoais dos eleitos locais, foram fixados à luz do disposto no artigo 17.º da Lei n.º 

29/87, de 30 de junho, alterada e republicada pela Lei n.º 52-A/2005, de 10 de 

outubro. Os montantes do capital a segurar encontram-se definidos em € 175.000,00, 

para os Presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, e em € 

140.000,00, para os restantes membros dos órgãos autárquicos, valores que deverão 

ser fixados mediante deliberação do respetivo órgão. --------------------------------------  

O preço base definido no caderno de encargos do presente procedimento é de € 

1.750.000,00 para o período de 3 anos, compreendido entre 30 de abril de 2022 e 29 

de abril de 2025, o qual, adicionado do valor estimado para o acerto do prémio do 
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seguro de Acidentes de Trabalho, corresponde aos valores a seguir indicados pelos 

anos de execução do contrato: ---------------------------------------------------------------  

Ano 2022 - € 558.150,00 ---------------------------------------------------------------------  

Ano 2023 - € 556.650,00 + € 30.000,00 = € 586.650,00 -----------------------------------  

Ano 2024 - € 556.650,00 + € 32.000,00 = € 588.650,00 -----------------------------------  

Ano 2025 - € 78.550,00 + € 34.000,00 = € 112.550,00 -------------------------------------  

O aumento do preço base do presente procedimento, face ao montante do contrato 

anterior, resulta, designadamente, da necessidade de contratar novos seguros em 

resultado da construção/aquisição de novos edifícios; da aquisição de novos 

equipamentos e viaturas; do incremento de novas atividades de natureza desportiva, 

recreativa e cultural; também no ramo de acidentes pessoais: a inserção de voluntários 

no âmbito da situação pandémica resultante da covid-19; utentes da pista de atletismo; 

e de novas necessidades enquadradas no ramo de responsabilidade civil – postos de 

carregamento para viaturas elétricas, Incêndio e Roubo de estátuas e painéis solares, 

assim como do aumento no montante associado aos seguros de acidentes de trabalho. ---  

Atendendo a toda a volatilidade e especificidade inerentes a um contrato desta 

natureza, entendeu-se que enquadrar todo o universo de seguros do município, para o 

período de vigência do contrato, tendo por base o valor limite de € 1.750.000,00, seria 

o mais adequado, pois, dessa forma, alterações nos vencimentos dos trabalhadores do 

município estariam integradas no preço contratual, devidamente comprometido no 

orçamento do município.  ----------------------------------------------------------------------     

Sendo necessário, de acordo com o previsto no artigo 67.º do CCP proceder à 

nomeação do júri do concurso, a quem compete a realização de todas as operações do 

concurso, submete-se, também, à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: -----------------------------------------------------------------------------------  

Membros efetivos: ----------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Carla Farinha – Diretora do Departamento de Gestão Financeira -------------  

1.ª vogal: Teresa Trocado – Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão 

Patrimonial ------------------------------------------------------------------------------------  

2.º vogal: Pedro Rodrigues – Técnico Superior -----------------------------------------------  

3.º vogal: António Ramos – Técnico Superior ------------------------------------------------  

4.ª vogal: Ana Nascimento – Coordenadora Técnica -----------------------------------------  

Membros suplentes: ---------------------------------------------------------------------------  

1.ª vogal: Anabela Sacramento – Técnica Superior ------------------------------------------  

2.º vogal: Francisco Penisga – Coordenador Técnico -----------------------------------------  
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Tendo em conta o valor previsto para a aquisição de serviços em apreço, a decisão de 

escolha do procedimento a adotar, as decisões de contratar e de adjudicar são da 

competência da Câmara Municipal de Albufeira, nos termos do disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e dos artigos 36.º e 38.º 

do CCP.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda o mesmo preço base, deverá recorrer-se ao procedimento por 

concurso público, nos termos das disposições conjugadas da alínea a) n.º 1 do artigo 

20.º e artigos 130.º a 154.º, todos do CCP. ---------------------------------------------------  

Encontra-se fundamentada a decisão de não contratação por lotes por motivos 

técnicos que se consubstanciam no facto de um único contrato se revelar mais 

eficiente para o Município de Albufeira. -----------------------------------------------------  

Face ao exposto, e conforme consignado nos números 1 e 6, ambos do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e na alínea c) n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 (LCPA), de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais está 

sujeita à autorização prévia da Assembleia Municipal, pelo que todo o processo de 

concurso deverá ser submetido à apreciação da Assembleia Municipal com vista à sua 

autorização. -----------------------------------------------------------------------------------  

Por último, sugere-se a designação da Coordenadora Técnica, Ana Cristina Nascimento, 

como gestora do contrato, para acompanhar permanentemente a execução deste, nos 

termos e para os efeitos previstos no art.º 290.º-A do CCP, na sua atual redação.” -------  

O processo fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão Financeira, 

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

“Está a ser considerado na proposta da 3.ª revisão - alteração modificativa ao 

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

encontra agendada para a próxima reunião de câmara, a realizar no dia 07/09/2021. ----  

Informação em anexo.” -----------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

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

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

termos da mesma, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do 

procedimento, nomear os elementos componentes do júri e designar o gestor do 

contrato nos precisos termos sugeridos, solicitando para evolução do processo, a 

necessária autorização por parte da digníssima Assembleia Municipal, nos termos 

previstos nos números um e seis, ambos do artigo vigésimo segundo do Decreto-
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Lei número cento e noventa e sete, barra, noventa e nove, de oito de junho, e na 

alínea c) do número um do artigo sexto da Lei número oito, barra, dois mil e doze 

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), de vinte e um de 

fevereiro, para a assunção do compromisso plurianual. ----------------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3.ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - PATRÍCIA SOFIA RAMOS GUERREIRO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

a. O n.º 1, do art.º 92.º, do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e 

a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a 

mobilidade; ------------------------------------------------------------------------------------  

a. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo n.º 93 do anexo da LTFP, a mobilidade 

prevista reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade 

intercarreiras ou categorias; -------------------------------------------------------------  

b. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

c. Nos termos do preceituado no artigo n.º 99-A, do anexo da LTFP, na redação em 

vigor, a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se 

definitivamente, mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do 

órgão executivo, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: ------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino.  -----------------------------------------------------------------------  

d. No mapa de pessoal de 2021 encontra-se vago, na DGF/DAIMA, um posto de 

trabalho na carreira de técnico superior, área de atividade de generalista; -----------  
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e. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

f. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pela dirigente da 

DGF/DAIMA e de procedimento de mobilidade, a trabalhadora Patrícia Sofia 

Ramos Guerreiro encontra-se designada na situação de mobilidade intercarreiras, 

desde 01.01.2021; --------------------------------------------------------------------------  

g. O período de desempenho de funções da trabalhadora na carreira de técnica 

superior, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao período 

experimental da aludida carreira; ---------------------------------------------------------  

h. As funções desempenhadas pela trabalhadora têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DGF/DAIMA; ------------------------------  

i. A trabalhadora é titular da carreira assistente técnica e manifestou o seu acordo 

com a consolidação da sua mobilidade na carreira técnica superior; --------------------  

j. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 

99.º-A, do anexo da LTFP; -----------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva da 

trabalhadora Patrícia Sofia Ramos Guerreiro no posto de trabalho vago na 

DGF/DAIMA, na carreira e categoria de técnico superior, na área de atividade de 

generalista, na 2.ª posição e 15.º nível remuneratório, da tabela remuneratória única, 

correspondente à remuneração de 1.205,08€, com efeitos no dia seguinte da aprovação 

em reunião da Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - SÓNIA ISABEL PALMA RODRIGUES – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

a. O n.º 1, do art.º 92.º, do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e 

a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a 

mobilidade; ------------------------------------------------------------------------------------  

a. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo n.º 93 do anexo da LTFP, a mobilidade 
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prevista reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade 

intercarreiras ou categorias; -------------------------------------------------------------  

b. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

c. Nos termos do preceituado no artigo n.º 99-A, do anexo da LTFP, na redação em 

vigor, a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se 

definitivamente, mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do 

órgão executivo, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: ------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. -----------------------------------------------------------------------   

d. No mapa de pessoal de 2021 encontra-se vago, na DGF/DRH, um posto de trabalho 

na carreira de Especialista de Informática; ----------------------------------------------  

e. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

f. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pela dirigente da 

DGF/DRH e de procedimento de mobilidade, a trabalhadora Sónia Isabel Palma 

Rodrigues encontra-se designada na situação de mobilidade intercarreiras, desde 

01.12.2020; ---------------------------------------------------------------------------------  

g. O período de desempenho de funções da trabalhadora na carreira de especialista 

de informática, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao período 

de estágio para a aludida carreira; -------------------------------------------------------  

h. As funções desempenhadas pela trabalhadora têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DGF/DRH; ---------------------------------  

i. A trabalhadora é titular da carreira de técnica superior e manifestou o seu acordo 

com a consolidação da sua mobilidade na carreira de especialista de informática; -----  

j. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 

99.º-A, do anexo da LTFP; -----------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva da 
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trabalhadora Sónia Isabel Palma Rodrigues no posto de trabalho vago na DGF/DRH, na 

carreira e categoria de especialista de informática, Nível 1, entre a 23.º e 24.º nível 

remuneratório, da tabela remuneratória única, correspondente à remuneração de 

1.652,68€, com efeitos no dia seguinte da aprovação em reunião da Câmara Municipal.” --  

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

 

 

= PROTOCOLOS – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCEPCIONAL 

DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. A Câmara Municipal de Albufeira é sensível aos problemas e condicionalismos 

inerentes à condição de pessoas com necessidades especiais e/ou em 

desfavorecimento social que frequentam instituições Particulares de Solidariedade 

Social; --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Incumbe às Câmaras Municipais velar pelo bem-estar das suas populações, 

preocupação acrescida no caso de cidadãos portadores de deficiência; ----------------  

3. Compete, aos Municípios, fornecer o serviço de transporte aos cidadãos portadores 

de deficiência, com necessidades educativas especiais, residentes no concelho, ao 

abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

4. É ainda competência do Município, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

art.º 20 do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, organizar e atribuir 

transporte gratuito para os alunos com dificuldades de locomoção que beneficiam 

de medidas ao abrigo da educação inclusiva, independentemente da distância da sua 

residência ao estabelecimento de ensino que frequentam, sempre que a sua condição 

o exija; -------------------------------------------------------------------------------------  

5. A APEXA é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como 

objetivos minimizar os encargos psicossociais das famílias das pessoas com 

handicaps físicos ou mentais; estimular, facilitar e apoiar o desenvolvimento global 

da pessoa com handicaps, no sentido da sua valorização pessoal e autónoma. ----------  

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Ex.ª Câmara delibere: -----------------------------------------------------------------  

 Atribuir uma comparticipação financeira no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros), 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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à APEXA; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Celebrar o Protocolo de Colaboração anexo, entre o Município de Albufeira e a 

APEXA.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O senhor vereador Victor Ferraz referiu-se a um mapa com alguns alunos, 

alertando para a necessidade de encaixar, pelo menos, mais um. ----------------------  

A senhora vice-presidente acedeu caso houvesse pedidos nesse sentido. -------------  

Perguntou o senhor vereador se isto era a cedência da carrinha, para fazer o 

transporte desses alunos específicos integrados na Educação Especial e das 

unidades. Nesse mapa estavam alguns alunos do seu Agrupamento, e achava que 

havia ainda mais um aluno que era preciso integrar para fazer o transporte e, por 

isso, queria aqui deixar essa nota. ---------------------------------------------------------  

Respondeu a senhora vice-presidente que quando o pedido chegasse seria 

analisado. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL CENTRO INTERNACIONAL DE 

CULTURA CRISTÃ “POKROVSKII” – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

“Através da documentação anexa à presente proposta, Associação Cultural Centro 

Internacional de Cultura Cristã “Pokrovskii”, solicitou a esta Câmara Municipal apoio 

financeiro para poder lecionar aulas de português e história de Portugal à comunidade 

Russa residente no concelho de Albufeira no ano de 2021. ---------------------------------  

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

1. A Associação Cultural Centro Internacional de Cultura Cristã “Pokrovskii”, é uma 

associação recreativa, cultural e religiosa, sem fins lucrativos; -------------------------  

2. A associação tem por objeto a promoção e integração das comunidades russófonas 

na sociedade portuguesa com preservação e desenvolvimento da tradição cristã 

ortodoxa, línguas nacionais e cultura espiritual; promoção dos valores morais 

cristãos com atividades criadoras das comunidades russófonas em Portugal; 

assistência à juventude talentosa das famílias tradicionais cristãs; assistência ao 

enriquecimento mútuo entre culturas espirituais nacionais das comunidades 

russófonas e cultura cristã portuguesa; --------------------------------------------------   



7 de setembro de 2021  

3. O seu projeto cultural e recreativo é composto por um conjunto de atividades que 

procuram estimular a integração na sociedade portuguesa, bem como valorizar a 

cultura russófona aliada à tradição cristã dos associados; ------------------------------  

4. A língua portuguesa e conhecimento da cultura portuguesa são imperativos para 

assegurar uma efetiva integração na sociedade portuguesa; ----------------------------  

5. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos 

Protocolos elaborados anualmente, para a sustentabilidade do movimento 

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

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

A digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo de Colaboração 

a celebrar entre o Município de Albufeira e a Associação Cultural Centro Internacional 

de Cultura Cristã “Pokrovskii”, anexa à presente proposta, atribuindo um apoio 

financeiro de 3000€ à entidade beneficiária que fica obrigada às 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 

111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual redação.” ----------------------------------------  

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

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

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

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação do Conservatório 

de Albufeira solicita a esta Câmara Municipal: ----------------------------------------------   

a) A atribuição de uma comparticipação financeira para o ano de 2021, que viabilize o 

desenvolvimento das atividades da associação; -------------------------------------------  

b) Obras de reparação e de conservação nas instalações cedidas pelo Município à 

Associação do Conservatório de Albufeira. -----------------------------------------------  

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



  

 

 

 __________________________ 
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1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas suas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

3. A Associação do Conservatório de Albufeira é uma associação sem fins lucrativos e 

que enquanto Escola Artística, tem vindo a desempenhar um papel único no 

panorama educativo no concelho de Albufeira; -------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

5. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 50 000,00 

(cinquenta mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município de Albufeira e Associação do Conservatório de Albufeira. -------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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

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

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

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

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

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

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

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

= PROTOCOLOS – SOCIEDADE COLUMBÓFILA ASAS MOURISCAS DE PADERNE 

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

”O MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA e a SOCIEDADE COLUMBÓFILA ASAS 

MOURISCAS DE PADERNE 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. -------------------------------------------------   
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1) A “Associação” não tem fins lucrativos e tem por fim a promoção, junto dos seus 

associados, da prática de atividades desportivas, recreativas e culturais ligadas à 

columbofilia, à defesa dos valores da natureza e ao fomento de um espírito coletivo 

de respeito pela relação equilibrada de tais valores;-------------------------------------  

2) No âmbito dessa finalidade, forma os seus associados e informa os cidadãos em 

geral no sentido da promoção, conservação e fomento de atividades lúdicas, 

desportivas e culturais; --------------------------------------------------------------------  

3) Promove a usufruição pelos associados das atividades promovidas pela “Associação”; -   

4) A “Associação” promove uma relação saudável com o meio ambiente e realiza 

convívios, provas de columbofilia, passeios entre os associados e simpatizantes da 

“Associação”, bem como outras atividades e afins; --------------------------------------  

5) A “Associação” apresentou ao “Município” o respetivo Plano de Atividades e previsão 

orçamental para o ano de 2021 aprovado pela Assembleia-Geral, bem como o 

Relatório Anual de Atividades e Contas do Exercício, aprovado pela Assembleia-

Geral e com o parecer do Conselho Fiscal; ------------------------------------------------  

6) 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 paragem da quase totalidade da atividade promovida pelo 

movimento associativo. Tal situação veio representar um défice de receita, privando 

estas entidades da organização de muitas das atividades contínuas e pontuais que 

representam um importante serviço à comunidade; --------------------------------------  

7) 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; --------------------------------------  

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

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

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

Columbófila Asas Mouriscas de Paderne.”----------------------------------------------------  

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

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

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

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

= PROTOCOLOS – APAV – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. O interesse desta Edilidade na continuidade do Protocolo; -----------------------------  

2. Que o Município no n.º 1 da cláusula terceira, compromete-se a apoiar 

financeiramente a manutenção do Gabinete de Apoio à Vitima de Albufeira, através 

de uma comparticipação financeira de 15.000,00€ (quinze mil euros) anuais; ----------  

3. O n.º 2 da mesma Cláusula, essa comparticipação financeira será satisfeita de 

forma trimestral, no valor de 3.750,00€, paga até ao último dia de cada trimestre 

respetivo; ----------------------------------------------------------------------------------   

4. A alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que 

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

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

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

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

a) Que a Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação 

financeira no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) à APAV – Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima no âmbito do protocolo existente, sendo que a 

entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos 

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

vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código, aprovando o respetivo 

protocolo que se encontra em anexo.” ----------------------------------------------------   

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

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

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

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

= PROTOCOLOS – OJA – ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE  
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– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a OJA – Associação Orquestra 

de Jazz do Algarve solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma 

comparticipação financeira, para o ano de 2021, que viabilize o desenvolvimento das 

atividades da associação. ---------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do Algarve terá que ser alicerçado nas suas estruturas 

regionais e respectivas dinâmicas; --------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

3. A OJA – Associação Orquestra de Jazz do Algarve é uma associação sem fins 

lucrativos; ----------------------------------------------------------------------------------  

4. A OJA – Associação Orquestra de Jazz do Algarve tem vindo a acreditar-se como 

uma instituição multidisciplinar onde a cultura, a educação e o lazer se associam 

para melhor servir a comunidade, sejam os associados, seja a população concelhia e 

mesmo regional; ----------------------------------------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 10 000,00 

(dez mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Albufeira e a OJA - Associação Orquestra de Jazz do Algarve. ------------------------  

2. Cabe à entidade beneficiária a obrigatoriedade de entregar o Relatório de 

Atividades e Contas relativo ao ano transato, com o parecer do Conselho Fiscal e 

aprovado em Assembleia Geral, dentro do prazo previsto na lei. ------------------------  

3. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 
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republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual 

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

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

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

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

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

= CANDIDATURAS – PARCERIA NA CANDIDATURA AO AVISO  

“CREA-CULTURE-2021-COOP” DO PROGRAMA EUROPA CRIATIVA DO EEA 

GRANTS – PROPOSTA = 

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 118/2021 – 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 118/2021 com efeito a partir do início de setembro de 

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

b) Autorizar o pagamento dos meses de setembro e outubro de 2021, devendo este 

último ser pago no início do mês correspondente. ----------------------------------------  

c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” --------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, 

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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= PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  

– INFORMAÇÃO = 

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

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA 

URBANIZAÇÃO VALE DA AZINHEIRA – RECEÇÃO DEFINITIVA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 

Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva, 

datado de dezoito de agosto último, pelo qual se constata que todos os trabalhos se 

encontram em bom estado de execução e conservação, não tendo sido detetada a 

existência de defeitos da obra, razão porque a obra é considerada em condições de 

ser recebida, no todo, definitivamente. ------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. ------------   

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

Clemente, por se considerar impedido, ausentou-se da sala. ----------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS, LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA (NOVEMBRO E DEZEMBRO) – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas três informações: ---   

- A primeira, subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes, em regime de substituição, do seguinte teor: --------------------------------------  

“Tendo em consideração: ----------------------------------------------------------------------  

 Que o contrato de prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos 

urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira, 

atualmente em curso, termina a 31 de outubro de 2021; --------------------------------  

 A necessidade imperiosa e inadiável de assegurar a recolha de resíduos e limpeza 

urbana na área do concelho de Albufeira, a partir dessa data; --------------------------  

 Que o procedimento concursal já desencadeado pelo Município, intitulado “Concurso 

Público com publicação no JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte 

de resíduos urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira”, se encontra em 

fase de apreciação judicial no âmbito de processo contencioso pré-contratual, que 

corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com efeitos suspensivos; -  

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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 Que, tratando-se de serviços públicos essenciais, de primeira necessidade, torna-se 

imprescindível assegurar a recolha de resíduos e limpeza urbana no município; --------  

 Que se propõe a escolha da entidade a convidar LUSÁGUA – Serviços Ambientais 

S.A., uma vez que foi esta a empresa classificada em primeiro lugar no 

procedimento concursal, tendo a mesma vindo a assegurar a prestação dos serviços 

essenciais de recolha, transporte de resíduos urbanos e limpeza urbana, no 

Município de Albufeira até ao momento, atenta a impossibilidade dos mesmos 

serviços serem prestados diretamente por pessoal do município; -----------------------  

 Neste contexto e para os efeitos do disposto no artigo 27.º-A do CCP não é 

defensável a adoção de procedimento de consulta prévia, por ser incompatível com o 

fundamento invocado para a adoção do procedimento de ajuste direto, 

designadamente pelo prazo transitório de execução dos serviços e da necessidade 

de disponibilização e movimentação de recursos complexos e imprescindíveis à 

execução, não se logrando garantir a continuidade dos serviços com a adoção de 

procedimento por consulta prévia. --------------------------------------------------------  

 Desta forma e por que se trata do estritamente necessário e por motivos de 

urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis e inimputáveis à 

entidade adjudicante, é legalmente admissível a adoção do procedimento de ajuste 

direto, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º do CCP. ------------  

 Que sendo o prazo para a apresentação da proposta de 2 (dois) dias, a mesma será 

avaliada pelo preço apresentado; ---------------------------------------------------------  

 Não se justifica a adjudicação por lotes, atendendo aos fundamentos constantes 

nas alíneas a) e b), do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, concretamente porque as 

prestações a abranger pelo objeto do contrato a celebrar são técnica e 

funcionalmente incindíveis, bem como porque por motivos de urgência e por 

imperativos técnicos ou funcionais, a gestão de um único contrato se revela mais 

eficiente para a entidade adjudicante; ---------------------------------------------------  

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

 A prestação vigorará por 2 meses, com início a 1 de novembro de 2021 e final a 31 

de dezembro de 2021, em função do período de tempo imprevisível mas expectável 

para o início da execução do contrato resultante do “Concurso Público com 

publicação no JOUE para prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos 

urbanos e limpeza urbana, no Município de Albufeira”; ----------------------------------  

 O valor total definido superiormente para a aquisição dos serviços foi de 

811.500,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------  
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 Este preço base teve em conta os custos médios unitários dos preços praticados na 

prestação de idênticos serviços até agora prestados com subtração dos serviços de 

deservagem, todos atualizados pelo índice de preços do consumidor, o acréscimo de 

custos aprovado superiormente, constante em anexo, correspondente à manutenção 

das viaturas (que carecem atualmente de reparações bastante significativas ao 

nível de motorização e carroçaria) e, também, em função do incremento da 

quantidade de resíduos verificada, bem como o período previsível e transitório da 

prestação de serviços que culminará no momento em que se inicie a prestação dos 

serviços no âmbito do concurso público internacional. -----------------------------------  

 A opção de fixação do prazo do contrato celebrado ao abrigo de ajuste direto, 

prendesse com a iminente prolação de uma sentença, que se aguarda a qualquer 

instante. ------------------------------------------------------------------------------------   

 Considerou-se, assim, que este contrato deveria corresponder à mínima duração 

possível, possibilitando, dessa forma, que aquando da prolação de sentença, fosse 

possível a execução do contrato objeto do Concurso Publico Internacional, no mais 

curto espaço de tempo. Aliás, cumpre referir que aquele prazo foi determinado em 

cumprimento do disposto na al. c) do n.º 1, do art.º 24.º do Código dos Contratos 

Públicos, segundo o qual o ajuste direto deve ser adotado apenas na medida do 

estritamente necessário. Ainda quanto à eventual utilização do procedimento de 

consulta prévia, devemos informar que os prazos e tramitação legais aplicáveis não 

permitiriam garantir a continuidade dos serviços, conforme determina a lei, e o 

exige a natureza das prestações em causa, e que, dizem respeito à higiene e à 

salubridade das vias públicas. Efetivamente, em matéria de saneamento básico e 

ambiente está a cargo do Município a satisfação imediata do interesse das 

populações, o que, nos termos do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, deverá 

ser levado a cabo de forma ininterrupta. -------------------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se à consideração superior: -----------------------------------------  

1. Autorizar o início de procedimento para a contratação da “Prestação de Serviços de 

Recolha, Transporte de Resíduos Urbanos, Limpeza Urbana e Serviços Auxiliares, 

no Município de Albufeira”, com um preço base de 811.500,00 € acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------  

2. Proceder à escolha de procedimento por Ajuste Direto, nos termos dos artigos 

23.º, 24.º; 62.º e 112.º a 115.º do Código do Contratos Públicos, na sua redação 

atual; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar a minuta de Convite e Caderno de Encargos, em anexo à presente proposta; -  



  

 

 

 __________________________ 
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4. Indicar como empresa a convidar a LUSÁGUA - Serviços Ambientais, S.A., 

enquanto órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do 

artigo 113.º e atendendo ao disposto no artigo 27.º-A do CCP; --------------------------  

5. Designar desde já como gestor do contrato o Eng.º Filipe André, com as 

competências consignadas no artigo 290.º-A do CCP. ------------------------------------  

Informa-se ainda que estes trabalhos deverão ser contemplados na rubrica com a 

classificação orçamental 02/ 02 02 02 atribuída à aquisição de bens e serviços de 

limpeza e higiene. -----------------------------------------------------------------------------  

Tratando-se de serviços públicos essenciais de primeira necessidade para a população 

relacionados com a higiene pública, e dada a urgência da efetivação desta prestação de 

serviços no dia 1 de setembro, solicita-se autorização para dispensa dos trâmites 

relacionados com n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 02/2020, de 31 de março (LOE 2020), 

em conformidade com os n.ºs 4 e 6 do artigo 68.º da referida lei, mediante a 

fundamentação que se relaciona com a demonstração da impossibilidade de satisfação 

das necessidades por via de recursos próprios do município.” ------------------------------  

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do teor seguinte: --------------------------  

“Informa-se que na GOP 2018/5010, específica para o efeito, existe o cabimento RI: 

148/2019 e o compromisso refª 148/2019, que dispõe dos seguintes montantes 

assumidos para o ano 2021 – 860.190,00 €, 2022 – 5.300.125,06 €, 2023 – 

5.300.125,06 €, 2024 - 5.300.125,06 €; 2025 – 5.300.125,06 € e seguintes – 

19.410.627,72 € (dist. 2018/14461), referente ao concurso plurianual, pelo que se 

sugere uma avaliação por parte dos serviços da DHUEV tendente a verificar se para o 

ano 2021 é necessário todo o valor referido, ou se se poderá efetuar algum ajuste a 

esse valor, libertando verba para o ora solicitado.” -----------------------------------------  

- A terceira, subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes, em regime de substituição, do teor seguinte: --------------------------------------  

“Muito embora a gestão orçamental seja função da DF, sugiro um ajuste às verbas 

constantes no procedimento inicial, plurianual, por forma a cabimentar estes 

procedimentos por AD.” ----------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

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

Foi deliberado, por maioria dos presentes, tendo em conta o teor das 

informações, e nos termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar 

a abertura do concurso público e proceder à designação do gestor do contrato. -----  
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Votação: votaram no sentido da deliberação a senhora vice-presidente, o senhor 

vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia Guedelha; abstiveram-se o 

senhor vereador Victor Ferraz e a senhora vereadora Sara Serra. -------------------  

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

FORNECIMENTO CONTÍNUO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE 

ESPAÇOS VERDES, ATÉ AO LIMITE DE 270.000,00 EUROS + IVA  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----   

- A primeira, com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Ano de 2021 - Equipamentos - €72.000,00 -------------------------------------------------  

Ferramentas - €9.000,00 ---------------------------------------------------------------------  

Acessórios - €9.000,00 -----------------------------------------------------------------------  

Ano de 2022 – Equipamentos - €72.000,00 --------------------------------------------------  

Ferramentas - €9.000,00 ---------------------------------------------------------------------  

Acessórios - €9.000,00 -----------------------------------------------------------------------  

Ano de 2023 – Equipamentos - €72.000,00 --------------------------------------------------  

Ferramentas - €9.000,00 ---------------------------------------------------------------------  

Acessórios - €9.000,00 -----------------------------------------------------------------------  

Para conhecimento e consideração.” ----------------------------------------------------------  

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do seguinte teor: --------------------------  

“Está a ser considerado no esboço da proposta da 3ª revisão - alteração modificativa 

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

se prevê que seja agendada para a próxima reunião de câmara. ----------------------------  

Deverão ser reprogramadas as respetivas RI´s.” -------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nelas sugerido. ---------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, HIGIENE E DESINFEÇÃO DE EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO = 
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Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----   

- A primeira, com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Repartição de encargos retificada. ---------------------------------------------------------  

Repartição de encargos. ----------------------------------------------------------------------  

Ago a Dez 2021 - €152692,90. ---------------------------------------------------------------  

2022 - €366462,92. --------------------------------------------------------------------------  

2023 - €366462,92. --------------------------------------------------------------------------  

Jan a Jul 2024 - €213770,06. ----------------------------------------------------------------  

Total do procedimento conforme Relatório Final - €1099388,80. --------------------------  

Para conhecimento e consideração.” ----------------------------------------------------------  

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do seguinte teor: --------------------------  

“Está a ser considerado no esboço da proposta da 3ª revisão - alteração modificativa 

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

se prevê que seja agendada para a próxima reunião de câmara. ----------------------------  

Deverão ser reprogramada a respetiva RI.” -------------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nelas sugerido, solicitando para 

evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia 

municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e 

doze, de vinte e um de fevereiro e dos números um e seis do artigo vigésimo 

segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, barra, noventa e nove, 

de oito de junho, na redação em vigor. ---------------------------------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3.ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

FORNECIMENTO DE TRÊS AUTOCARROS E QUATRO VIATURAS LIGEIRAS 

EQUIPADAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS – APROVAÇÃO 

DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO, NOMEAÇÃO DOS 

ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO 

CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações: --   

- A primeira, com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de 

Frotas, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------   
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“Visando a abertura do procedimento referido em epígrafe, foram elaboradas as peças 

do processo constituídas pelo Caderno de Encargos e pelo Programa do Concurso, as 

quais se submetem à apreciação superior. ---------------------------------------------------  

Tendo em conta que para o ano 2020, termina a validade de três autocarros de 

transporte coletivo de crianças (perfazendo a idade limite para o fim a que se 

destinam), verificando-se ainda que duas carrinhas de 9 lugares foram recentemente 

abatidas ao património e uma outra encontra-se com avançada quilometragem, sendo 

uma para cedência à junta de freguesia da Guia, considera-se justificável a 

necessidade de aquisição de novos equipamentos, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do 

CCP na sua atual redação. ---------------------------------------------------------------------   

Nos termos do n.º 3 do art.º 47.º, os preços base por lote foram estimados a partir de 

um estudo dos preços de mercado, disponibilizados publicamente. -------------------------  

Cumpre informar que o preço base previsto no presente procedimento é de 

875.500,00€ + IVA, sendo distribuído conforme se encontra abaixo indicado; ------------  

No caso do lote 1 a respetiva verba encontra-se definida nas Grandes Opções do Plano 

2019/2021, na rubrica seguidamente mencionada. No entanto há a necessidade de 

proceder à alteração da designação e do valor, em conformidade com o que se encontra 

abaixo descrito. No caso dos restantes lotes, verifica-se a necessidade de criação das 

respetivas rúbricas na próxima revisão das GOP 2019/2021, também conforme o que 

se encontra seguidamente indicado: ----------------------------------------------------------  

Lote 1 – Valor total de 220.000,00€ + IVA --------------------------------------------------  

Fornecimento de um autocarro de 41 lugares para a DAVEGF, obj. 01, prog. 001, 

projeto 2018/14 5; ----------------------------------------------------------------------------   

Lote 2 – Valor total de 480.000,00€ + IVA --------------------------------------------------  

Fornecimento de dois autocarros de 33 lugares + 2 cadeiras de rodas, equipados para o 

transporte coletivo de crianças; --------------------------------------------------------------  

Lote 3 – Valor total de 130.500,00€ + IVA --------------------------------------------------  

Fornecimento de três viaturas ligeiras de 9 lugares equipadas para o transporte 

coletivo de crianças; --------------------------------------------------------------------------  

Lote 4 – Valor total de 45.000,00€ + IVA ---------------------------------------------------  

Fornecimento de uma viatura de 9 lugares, com lugar para duas cadeiras de rodas, 

equipada para o transporte coletivo de crianças. --------------------------------------------  

Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º, em articulação com o artigo 38.º, ambos do Código 

de Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B de 31 de Agosto, 

na sua atual redação, a decisão de contratar e a escolha de procedimento, 
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respectivamente, cabem ao órgão competente para autorizar a despesa. ------------------  

Tendo em consideração o valor indicado, a competência da decisão para autorizar a 

despesa é da digníssima Câmara Municipal, no uso da competência própria conferida 

pela alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho. ---------------  

De acordo com o valor previsto, poderá recorrer-se ao procedimento por concurso 

público, com publicação no JOUE, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do 

Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, sendo da competência do órgão 

competente para a decisão de contratar, a designação do júri, nos termos do n.º 1 do 

artigo 67.º deste diploma legal. Desta forma, sugere-se a seguinte constituição do júri: -   

Presidente – Eng.º Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo - Diretor de Departamento; ------  

1.º Vogal efetivo - Eng.ª Maria Fátima C. Martins Campos Rodrigues – Chefe de Divisão; -  

2.º Vogal efetivo – Eng.º Rui Pedro da Costa Azevedo – Técnico Superior; ----------------  

1.º Vogal suplente - Eng.º João Vinhas Reis - Técnico Superior; ----------------------------  

2.º Vogal suplente – Engª Suzana Piteira Gomes – Técnico Superior; -----------------------  

O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 

impedimentos. ---------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto no art.º 290.º - A, do Código dos Contratos Públicos, com a sua 

actual redacção indica-se o técnico destes serviços Eng.º Rui Pedro Azevedo, na 

qualidade de gestor do presente contrato; --------------------------------------------------  

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do teor seguinte: --------------------------  

“Está a ser considerado na proposta da 3.ª revisão - alteração modificativa ao 

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

encontra agendada para a próxima reunião de câmara, a realizar no dia 07/09/2021, 

para os projºs PPI: 2018/14/25, 2015/14/26, 2018/14/27 e 2018/14/28.” ---------------  

O processo encontrava-se instruído com o anúncio e com o programa do procedimento, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que, em relação a estas quatro 

viaturas, não entendia, e talvez o responsável por este pelouro pudesse explicar. ---  

Era proposta a aquisição de uma viatura de quarenta e um lugares, no valor de 

duzentos e vinte mil euros, e depois outra de trinta e três lugares, mais dois, por 

quatrocentos e oitenta mil euros, e não entendia esta desproporção. -----------------  

No caso da viatura de nove lugares verificava-se o mesmo, ou seja, havia uma de 

quarenta e cinco mil euros, para nove lugares, e outra de cento e trinta mil e 

quinhentos euros, também para nove lugares, pelo que solicitava uma explicação. ---  
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O senhor vereador Rogério Neto disse que iam deliberar quatro lotes, sendo dois 

autocarros e uma viatura ligeira de nove lugares. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente pediu que lhe explicasse como surgia esta 

diferença de valores. ------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente disse que se tratava de dois autocarros e de uma 

viatura ligeira. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto verificou que na proposta era mencionado o 

fornecimento de dois autocarros.-----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que constava dois autocarros e duas 

viaturas ligeiras. -----------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Rogério Neto dizendo que o senhor vereador Ricardo 

Clemente tinha razão. No lote três constavam, de facto, três viaturas ligeiras e 

ele pensava que era outro autocarro, daqueles mais pequenos. -------------------------  

A senhora vice-presidente disse haver um autocarro de quarenta e um lugares, 

dois autocarros de trinta e três lugares, mais duas cadeiras de rodas. A seguir, 

surgia três viaturas ligeiras de nove lugares equipadas para o transporte coletivo 

de crianças, e outra viatura de nove lugares, com lugar para duas cadeiras de 

rodas, equipada para o transporte coletivo de crianças. --------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto frisou que eram quatro viaturas ligeiras, tinha 

visto mal, pelo que pedia desculpa. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou quanto perfazia tudo isto, 

respondendo o senhor vereador Rogério Neto oitocentos e oitenta e cinco mil 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente notou que na viatura de trinta e três 

lugares, a diferença da outra viatura de quarenta e um lugares era muito 

superior, para dois lugares para cadeira de rodas, pelo que questionou qual o 

motivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que eram dois autocarros, e o valor era só 

mais vinte mil euros. Tratava-se, com efeito, de três autocarros e quatro 

viaturas de nove lugares, e ele pensou noutra cuja compra foi anulada. ---------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou porque só agora, lembrava-se de 

terem deliberado há três anos atrás.------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Rogério Neto que foi há três anos, mas o dinheiro esteve 

cabimentado para outras coisas. Ficava, contudo, satisfeito por o assunto ter sido 

trazido agora. --------------------------------------------------------------------------------  
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A senhora vice-presidente disse que ainda esteve na dúvida em trazer ou não 

este assunto à reunião. Segundo percebeu estava enrolado há tanto tempo, pelo 

que pensou se não deveria aguardar pelo regresso do senhor presidente. -------------  

Como os serviços a informaram que estavam na iminência de deixar de poder 

transportar crianças por falta de viatura, porque as viaturas de transporte de 

crianças, passados X anos deixavam de poder fazê-lo, e parecia que estavam aqui 

a atingir esse patamar, então resolveu não assumir essa responsabilidade. -----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse concordar, eram valores normais de 

mercado. Perguntou se os autocarros não passaram para as instituições. -------------   

O senhor vereador Rogério disse que já passaram três para clubes do concelho, e 

tinham outro que estava no estaleiro. -----------------------------------------------------  

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

termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do 

concurso público e proceder à designação dos membros do júri e do gestor do 

contrato, solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por 

parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da 

lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números 

um e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e 

sete, barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. -----------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3.ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL AMBIENTAL – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----   

- A primeira, com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha cabimento_N.ºSEQ.24382 Cabimentado € 310 385,12  

REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS 
Ago_Dez2021 2022 Jan_Jul2023  

Descabimentar € 227 051,79 ---------- ---------- € 83 333,33 

Cabimentar ---------- € 200 000,00 € 116 666,67 € 316 666,67 

Procedimento_24meses € 83 333,33 € 200 000,00 € 116 666,67 € 400 000,00 

Em anexo a ficha de cabimento constante na etapa 53. 

Para conhecimento e consideração. 
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- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do seguinte teor: --------------------------  

“Correção feita manualmente ao valor dos 200.000,00, uma vez que a anulação da 

etapa 76 apenas corrigiu o valor de 24.000,00 para continuidade do processo.” ----------  

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

serviços, autorizar a repartição de encargos nos preciso termos sugeridos 

solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números um 

e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, 

barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. ------------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3.ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 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 United 

Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, SA, cumpre informar o seguinte: --  

- é pretensão do requerente a realização de música ao vivo e DJ em festa de 

casamento, a ocorrer no jardim do Pine Cliffs Resort, no dia 20 de setembro, entre as 

14:30h e as 24:00h; ---------------------------------------------------------------------------   

- 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 presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 

satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 

do artigo 15.º do RGR; -------------------------------------------------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária 50€ (dias úteis), nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de 

Taxas e outras Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-

F – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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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 de setembro corrente. --------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 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 United 

Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, SA, cumpre informar o seguinte: --  

- é pretensão do requerente a realização de música ao vivo e DJ em festa de 

casamento, a ocorrer no interior de tenda localizada no jardim do Pine Cliffs Resort, 

no dia 24 de setembro, entre as 20:00h e as 02:00h; --------------------------------------   

- 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 presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 

satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 

do artigo 15.º do RGR; ------------------------------------------------------------------------  

- pese embora o facto de na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º do RMRA estar previsto 

que caso a atividade ocorra durante a semana, a sua cessação poderá no máximo 

ocorrer até às 24h, atendendo a que a atividade ruidosa temporária ocorre em véspera 

de fim de semana, considera-se que poderá ser concedido horário até às 01h, por 

analogia ao previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do RMRA, para o horário a 

conceder a atividades que ocorram em véspera de feriado; --------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária 50€ (dias úteis) e de 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos 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.” ---------------------------------------------------------  
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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 quatro de setembro corrente. ---------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE MUROS, 

ESCADARIA E ESTABILIZAÇÃO DA ARRIBA DA PRAIA DO PENECO – PLANO 

DE SEGURANÇA E SAÚDE – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Unidade de Gestão de Espaços 

Exteriores e Mobiliário Urbano foi apresentada uma informação do seguinte teor: -------   

“Junto se anexa o Plano de Segurança e Saúde da empreitada em epígrafe que se 

encontra em condições de aprovação. Solicita-se a marcação do auto de consignação da 

obra para dia 6 de Setembro.” ---------------------------------------------------------------  

A informação fazia-se acompanhar do Plano de Segurança e Saúde nela referido, 

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

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

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

Plano de Segurança e Saúde, nos precisos termos sugeridos. ---------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO COM 

PUBLICAÇÃO NO JOUE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BTE E MT 

PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, 

ABERTURA DE CONCURSO, NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO 

JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações. ---   

- A primeira, com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais do 

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

“De acordo com o assunto em epígrafe, e tendo em conta o término do actual contrato 

em vigor, que será em Janeiro de 2022, o presente procedimento destina-se à 

contratação do fornecimento de energia em Média Tensão (MT), e Baixa Tensão 

Especial (BTE), para os Edifícios Municipais. ------------------------------------------------  

Assim ao abrigo do n.º 1 da alínea c) do art.º 16.º, da alínea a) do número 1 do art.º 20.º 

e do art.º 130.º a 154.º do Código dos contratos públicos, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de Agosto, há necessidade de efectuar um 

procedimento de concurso público para o fornecimento de energia de Média tensão e 

G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MINUCIPAIS 
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Baixa tensão especial. -------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o valor estimado para os próximos 3 anos, que será de 2.105.000€ 

(dois milhões e cento e cinco mil euros) + IVA à taxa legal em vigor, o procedimento 

escolhido é um concurso público internacional. ----------------------------------------------  

Sendo que o mesmo terá a seguinte repartição de encargos: -------------------------------  

AMR 2021/5006-1 - 02.02.01 / 0052 – 2022 - 80.000€; 2023 – 95.000€; 2024 – 

95.000€; 2025 – 20.000€;  -------------------------------------------------------------------   

AMR 2021/5006-2 – 02.02.01 / 0031 – 2022 – 35.000€: 2023 – 50.000€; 2024 – 

50.000€; 2025 – 15.000€; --------------------------------------------------------------------  

AMR 2021/5006-3 – 02.02.01 / 0032 - 2022 – 35.000€: 2023 – 50.000€; 2024 – 

50.000€; 2025 – 15.000€; --------------------------------------------------------------------  

AMR 2021/5006-4 – 02.02.01 / 0033 - 2022 – 120.000€: 2023 – 150.000€; 2024 – 

150.000€; 2025 – 45.000€; -------------------------------------------------------------------  

AMR 2021/5006-5 – 02.02.01 / 0042 - 2022 – 120.000€: 2023 – 150.000€; 2024 – 

150.000€; 2025 – 45.000€; -------------------------------------------------------------------  

AMR 2021/5006-6 – 02.02.01 / 0043 - 2022 – 120.000€: 2023 – 190.000€; 2024 – 

190.000€; 2025 – 85.000€; -------------------------------------------------------------------  

Nota: A todos os valores acresce o IVA legal à taxa em vigor. -----------------------------  

O preço base estimado tem em conta os consumos dos últimos 3 anos, além da previsão 

de actualização do preço da energia, e do aumento das instalações contratadas. ---------  

Ao abrigo da línea b) do n.º 2 do art.º 46.º-A, informo que para o presente 

procedimento não foi feita a separação uma vez que a gestão de um único contrato é 

mais eficiente.---------------------------------------------------------------------------------  

Sugere-se ainda a constituição do seguinte júri para o procedimento: ---------------------  

- Eng.º Bruno Silva - Presidente de Júri  ----------------------------------------------------  

- Eng.º Filipe Alcobia - Efetivo - Substituindo o presidente na suas faltas e ausências; --  

- Carina Trocado - Assistente Técnica – Efectiva -------------------------------------------  

- Eng.º Natercio Matinhos – Suplente --------------------------------------------------------  

- Eng.º André Mota – Suplente ---------------------------------------------------------------  

Sugerindo-se ainda que o gestor do presente contrato seja o presidente do júri 

nomeado acima.” -------------------------------------------------------------------------------  

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do seguinte teor: --------------------------  

“Está a ser considerado na proposta da 3.ª revisão - alteração modificativa ao 

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

encontra agendada para a próxima reunião de câmara, a realizar no dia 07/09/2021. ----  
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Informação em anexo.” -----------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com caderno de encargos, documento do qual fica 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do concurso público e proceder à designação dos membros do júri e do 

gestor do contrato nos precisos termos sugeridos, solicitando para evolução do 

processo, a necessária autorização por parte da digníssima assembleia municipal, 

nos termos previstos no artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de 

vinte e um de fevereiro e dos números um e seis do artigo vigésimo segundo do 

Decreto-Lei número cento e noventa e sete, barra, noventa e nove, de oito de 

junho, na redação em vigor. ----------------------------------------------------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3.ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS 

DESPORTIVOS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, 

ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES 

DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas duas informações. ---   

- A primeira, com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Visando a necessidade de efetuar a manutenção e conservação dos campos 

desportivos municipais e a abertura do procedimento referido em epígrafe, foi 

elaborado o processo constituído pelo Programa de Concurso e Caderno de Encargos, 

que se submete à apreciação superior. -------------------------------------------------------  

O valor previsto para a aquisição dos serviços estima-se em 420 000,00 €, acrescido 

de I.V.A. à taxa legal em vigor. Considera-se que a prestação decorrerá no período 

entre 1 de Janeiro de 2022 e 31 de Dezembro de 2024. A distribuição de custos 

prevista será realizada conforme a seguinte tabela: ----------------------------------------   

 

 

 

 

 

Ano Total 

2022 140.000 € 

2023 140.000 € 

2024 140.000 € 

Total 420.000 € 

 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

7 de setembro de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

Em harmonia com o disposto no art.º 67 do CCP, sugere-se a nomeação do júri 

constituído pelos seguintes elementos: ------------------------------------------------------  

Presidente - Paulo Jorge Azevedo Batalha - Diretor de Departamento; -------------------  

1.º Vogal efetivo - Filipe Miguel Queirós André - Chefe de Divisão; -----------------------  

2.º Vogal efetivo - Pedro Manuel Calderón de la Barca Pedrosa - Técnico Superior; ------  

1.º Vogal suplente - Filipe Mateus Pereira -Técnico Superior; ------------------------------  

2.º Vogal suplente - Pedro Miguel Silva - Técnico Superior. --------------------------------  

O Presidente do Júri será substituído pelo 1.º Vogal efetivo, nas suas faltas ou 

impedimentos. ---------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta a decisão de contratar e decisão de autorização da despesa, bem como 

a decisão sobre a escolha do procedimento a adotar, competências da Câmara 

Municipal nos termos dos artigos 36.º e 38.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, 

e o valor previsto para a aquisição de serviços em epígrafe, sugere-se que seja adotado 

o procedimento por Concurso Público com publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia, nos termos do disposto da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º e artigos 130.º a 

154.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de Janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto. --  

Informa-se ainda que estes trabalhos estão contemplados nas rubricas GOP 2021/511 

e com a classificação orçamental 02/ 02/ 02/ 03 atribuída à manutenção de campos 

desportivos. -----------------------------------------------------------------------------------  

- A segunda, com origem na Divisão Financeira, do seguinte teor: --------------------------  

“Está a ser considerado na proposta da 3.ª revisão - alteração modificativa ao 

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

encontra agendada para a próxima reunião de câmara, a realizar no dia 07/09/2021. ----  

Informação em anexo.” -----------------------------------------------------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso e o caderno de 

encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do concurso público e proceder à designação dos membros do júri nos 

precisos termos sugeridos, solicitando para evolução do processo, a necessária 

autorização por parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no 

artigo sexto da lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro 

e dos números um e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento 

e noventa e sete, barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. 
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A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3.ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – ARS - UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE ALBUHERA 

– PROPOSTA = 

Subscrita pelos senhores vereadores não permanentes foi apresentada uma proposta 

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

“Discussão e deliberação sobre proposta dos vereadores não permanentes, de uma 

proposta de apoio ao apoio domiciliário prestado pela Unidade de Cuidados na 

Comunidade Albuhera, no fornecimento de uma viatura de transporte de pessoal 

médico e de enfermagem. ---------------------------------------------------------------------   

 Considerando que o apoio domiciliário de cuidados de saúde e acompanhamento dos 

munícipes, prestado pelo Centro de saúde, através desta Unidade, é vital para 

muitos utentes com limitações. ------------------------------------------------------------  

 Considerando que as viaturas existentes para a prestação desse serviço, não têm 

condições para a sua realização em condições de higiene e segurança, prejudicando 

a atividade do pessoal médico e de enfermagem.-----------------------------------------  

 Considerando que a autarquia tem competências no atual quadro legal, após ter 

assumido as competências na área da saúde em Janeiro de 2020. ----------------------  

 Considerando a existência de fundos necessários para cabimentar esta aquisição. ----  

Propomos: --------------------------------------------------------------------------------------  

- Que a digníssima Câmara Municipal delibere a aprovação para a aquisição e cedência 

de uma viatura de transporte, à Unidade de Cuidados na Comunidade Albuhera, 

existente no Centro de Saúde de Albufeira, com as características que se anexam e no 

valor máximo de 35.000 euros.” --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta era uma proposta dos vereadores 

não permanentes, que veio na sequência de terem falado com diversas pessoas 

ligadas ao Centro de Saúde, e que também estavam na campanha deles. -------------  

Detetaram que havia um problema na assistência ao domicílio, e que alguns dos 

técnicos estavam a ser transportados sem uma viatura condizente, inclusive, 

chegaram algumas vezes a ser transportados na carrinha que transporta os 

animais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta essa situação, e sendo uma competência da câmara municipal as 

questões de saúde, julgavam ser uma mais-valia para alargar esse apoio e terem 

os técnicos condições mínimas condignas para puderem trabalhar, seja o pessoal 
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de enfermagem, seja o pessoal médico, para estar afeto a essa unidade e que 

tanto precisam. -------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente considerou a proposta dos vereadores não permanentes 

bastante positiva e, obviamente, iria concordar com ela. -------------------------------  

Não obstante, agora era ela que se iria lamentar, porque este era um assunto que 

vinha desde o mandato anterior, e a Ação Social tinha tido várias insistências em 

intervenções, para que esta viatura pudesse ser comprada. Aliás, só com a 

intervenção da Divisão da senhora engenheira Fátima e do senhor vereador 

Rogério Neto é que têm conseguido colmatar algumas falhas. --------------------------  

Obviamente, que não era o desejável, conseguiram arranjar dinheiro para a 

proposta dos senhores vereadores não permanentes, e nunca conseguiram para a 

dela, mas o importante era que a questão se resolvesse. -------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse saber que havia uma carrinha que foi 

entregue, mas não estava nas melhores condições. --------------------------------------  

A senhora vice-presidente relembrou que no mandato anterior tinha ficado em 

orçamento cinquenta mil euros para a aquisição de uma viatura, mas que nunca se 

conseguiu adquirir, nem no anterior, nem neste, sublinhando que o importante era 

resolver o assunto. ---------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que neste mandato vai-se conseguir. ---------  

O senhor vereador Rogério Neto realçou que neste mandato conseguiam aprovar, 

posteriormente, abria-se o concurso, adquiria-se e entregava-se. --------------------  

A senhora vice-presidente desejou aos vereadores não permanentes melhor sorte 

que a última deliberação, que nem foi com a sua presença, porque não fazia parte 

do mandato anterior. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Rogério Neto lembrou que seria bom que os técnicos do Centro 

de Saúde tivessem em conta que o município, com uma competência de oito meses, 

já aqui deliberou, sob proposta dos vereadores não permanentes, a aquisição de 

uma viatura nova. Também era bom não esquecer que havia já muitos anos que a 

câmara municipal fornecia a viatura de apoio domiciliário e não era uma 

competência sua, e sempre esteve disponível para apoiar o serviço. Parecia que 

agora que a competência chegou à câmara, e antes não havia o apoio da mesma, 

mas sempre o houve. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que sabiam que houve o apoio de uma 

viatura, porém, a última não estava propriamente em boas condições, estava um 

pouco degradada e até foi utilizada para outros fins. Foi nesse princípio que 
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propuseram resolver a situação e aqui neste mandato, para se propor a aquisição 

desta viatura que era muito necessária. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que não iria entrar nessa discussão, 

porque era escusado. Recordou que já deliberaram aqui a aquisição de duas 

viaturas para a Guarda Nacional Republicana, e que não era competência da 

câmara municipal. No entanto, tratava-se de pessoas que serviam o nosso 

município e queriam, havendo essa possibilidade, zelar para o interesse delas e de 

todos. Tratava-se disso, somente. ---------------------------------------------------------  

São pessoas que estavam aqui, trabalhavam ou viviam cá, usavam dos serviços, e 

se a câmara municipal dispunha de condições para poder proporcionar, julgava 

fazer todo o sentido. ------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente considerou que provavelmente só esta viatura nem iria 

ser suficiente, e no próximo mandato teriam de fazer um levantamento mais 

exaustivo daquilo que são as necessidades.------------------------------------------------   

A senhora vereadora Cláudia Guedelha acrescentou que são muitas as dificuldades 

ali, ao nível dos transportes nas várias áreas. Também têm dado apoio durante 

este tempo todo, quer no transporte das vacinas, quer no apoio à vacinação. 

Quando fazia falta qualquer tipo de transporte, o serviço de Proteção Civil tinha 

sempre ajudado. Por tudo isso, havia mais necessidades, para além desta 

proposta pelos vereadores não permanentes.----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este era o primeiro passo. ---------------  

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

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação da 3ª revisão – alteração 

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

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA - 

SERVIÇO GIRO – LINHAS VERDE, AZUL, VERMELHA, VERMELHA 2 E 

LARANJA – ADJUDICAÇÃO, MINUTA DO CONTRATO E DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pela senhora 

vice-presidente da câmara, em trinta de agosto último, na falta do presidente, do 

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

“Por despacho da Vice-Presidente, na falta do Presidente da Câmara Municipal de 

Albufeira, de 25 de agosto de 2021, foram aprovadas as peças do procedimento e 
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determinada a abertura do mesmo com vista à respetiva adjudicação. ---------------------  

O despacho foi agendado para ratificação da decisão por parte da Exma. câmara: -------   

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

1. Em obediência ao disposto no n.º 1 do art.º 98.º do Código dos Contratos Públicos, 

que a minuta do contrato é aprovada pelo órgão competente para a decisão de 

contratar em simultâneo com a decisão de adjudicação; ---------------------------------  

2. A necessidade de a Câmara Municipal adjudicar, de imediato, a minuta do contrato 

para prestação de serviços de transportes urbanos de Albufeira - Serviço GIRO -

linhas verde, azul, vermelha, vermelha 2 e laranja, para efeitos de solicitação dos 

documentos de habilitação e da prestação da caução, todos necessários no ato da 

outorga do contrato;-----------------------------------------------------------------------  

3. Que o contrato em execução, resultante do procedimento designado por "Prestação 

de serviços de transportes urbanos de Albufeira - Serviço GIRO - linhas verde, 

azul, vermelha, vermelha 2 e laranja”, o qual sucedeu a dois procedimentos 

consecutivos designados por "Prestação de serviços de transportes urbanos de 

Albufeira - Serviço GIRO - linhas verde, azul, vermelha e vermelha 2" cessa a 3 de 

setembro de 2021; -------------------------------------------------------------------------  

4. Que foi adotado um procedimento, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 19.º do 

RJSPTP, na sua atual redação, o qual constitui uma norma especial relativamente à 

alínea c) do artigo 24.º do CCP e remete para requisitos ligeiramente diferentes, 

como sejam a rutura de serviços, risco de rutura ou emergência para se assegurar a 

continuidade dos serviços, tidos como essenciais; ---------------------------------------  

5. Que a escolha do procedimento teve em conta a urgência na prestação de serviço, 

uma vez que o novo procedimento, devido à sua especificidade, se encontra em 

tramitação que, por se tratar de um concurso público internacional e de um tipo de 

procedimento complexo, terá prazos bastante alargados, não sendo possível 

produzir efeitos na data pretendida (4/9/2021); ----------------------------------------  

6. Que é imprescindível assegurar a ininterruptibilidade do serviço de transporte 

público de passageiros - serviço GIRO, não existindo possibilidade de ser lançado e 

tramitado um procedimento que não seja um de ajuste direto para prorrogação do 

contrato em vigor em favor do atual prestador; -----------------------------------------  

7. Que foi emitido o parecer prévio vinculativo positivo da Autoridade da Mobilidade e 

dos Transportes (AMT), com o n.º 47/2020, datado de 21 de maio de 2020, tendo 

em conta que no âmbito do procedimento atualmente em vigor, haviam sido seguidas 

as recomendações e determinações efetuadas pela AMT no âmbito do parecer 
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prévio vinculativo anterior, com o n.º 47/2019 e datado de 18 de outubro de 2019; ---  

8. Que, no presente processo, são igualmente seguidas todas as recomendações e 

determinações mencionadas no ponto anterior; ------------------------------------------  

9. Que, apesar do descrito nos pontos anteriores, foi solicitado pedido de parecer 

prévio vinculativo, no âmbito do presente procedimento à AMT; ------------------------  

10. Que a ordem do dia da próxima reunião ordinária do executivo municipal se 

realizará no dia 2 de Setembro de 2021; -------------------------------------------------  

11. 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; --------------------------------------------------------------------------------  

12. 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: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Proceder à adjudicação da “Prestação de serviços de transportes urbanos de 

Albufeira - Serviço GIRO - linhas verde, azul, vermelha, vermelha 2 e laranja", à 

empresa EVA Transportes, S.A., pelo valor de 540.200,50 € (quinhentos e quarenta 

mil e duzentos euros e cinquenta cêntimos), valor ao qual deverá acrescer-se o IVA, 

até ao dia 31 de Dezembro de 2021, nas demais condições da proposta e do caderno 

de encargos; --------------------------------------------------------------------------------  

 Designar que o gestor deste contrato seja a Eng.ª Suzana Gomes, da Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, da Câmara Municipal de 

Albufeira, com a função de acompanhar permanentemente a sua execução; ------------  

 Aprovar a minuta do contrato para Prestação de serviços de transportes urbanos 

de Albufeira - Serviço GIRO - linhas verde, azul, vermelha, vermelha 2 e laranja, 

até ao dia 31 de Dezembro de 2021; ------------------------------------------------------  

 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 da senhora vice-presidente. -  

= TRANSPORTES ESCOLARES – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O 

ANO LETIVO 2021/2022 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 
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seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

“Decorrente das competências que estão conferidas por lei aos municípios, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Nos termos do disposto na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, incumbe à Câmara Municipal “assegurar, organizar e gerir os 

transportes escolares”; -------------------------------------------------------------------  

2. O artigo 36.º do Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, que estabelece que a 

organização e controlo do funcionamento dos transportes escolares são da 

competência das câmaras municipais da área de residência dos alunos; ----------------  

3. De acordo com os pressupostos estabelecidos pelo n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-

Lei 21/2019, de 30 de janeiro, que define que a elaboração de um plano para os 

transportes escolares deve basear-se na atribuição de transporte escolar gratuito 

desde a educação pré-escolar até ao secundário, quando os alunos residam a mais de 

3 Km dos estabelecimentos de ensino, bem como para os alunos com dificuldades de 

locomoção que beneficiam de medidas ao abrigo da educação inclusiva, 

independentemente da distância da sua residência ao estabelecimento de ensino 

que frequentam, sempre que a sua condição o exija; -------------------------------------  

4. Conforme previsto pelo n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 21/2019, de 30 de 

janeiro, o plano de transportes escolares deve ser aprovado até ao dia 1 de agosto 

de cada ano; --------------------------------------------------------------------------------  

5. No plano de transportes escolares consta os itinerários dos meios de transporte 

coletivo de passageiros; a designação toponímica, das vias de comunicação a 

percorrer; a distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino, devidamente 

assinalados e representada em planta a escala adequada; a projeção quantificada da 

procura por locais de origem; os meios de transporte a utilizar e os circuitos 

especiais existentes. ----------------------------------------------------------------------  

Assim sendo, o Município de Albufeira, tem o dever de pugnar por uma política 

educativa que visa garantir o exercício efetivo do direito ao Ensino e à igualdade de 

oportunidades em facultar o acesso à educação a todas as crianças e jovens, 

independentemente das condições socioeconómicas das famílias, pretende contribuir 

para que essa seja uma realidade. ------------------------------------------------------------  

Tem sido propósito deste Município ir além das suas obrigações legais em matéria de 

transporte escolar, visto garantir a atribuição de transporte escolar não apenas nas 

situações estritamente previstas na Lei – alunos residentes a mais de 3 quilómetros 

dos respetivos estabelecimentos de ensino – mas também nos casos dos alunos com 
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residência inferior a 3 km, desde que devidamente avaliados pelos serviços do 

Município e que comprovadamente tenham necessidade. ------------------------------------  

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

A Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------------  

 Aprovar o Plano de transporte escolar para o ano letivo 2021/2022, conforme 

documentos apresentados em anexo e de acordo com a estimativa de despesas para 

carreiras públicas no valor de 250.000,00€ e para os circuitos especiais no valor de 

160.000,00€. -------------------------------------------------------------------------------  

 Solicitar, para evolução do processo, a necessária autorização prévia por parte da 

Digníssima Assembleia Municipal nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, quanto à assunção de compromissos 

plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------   

Estando assim, prevista a seguinte repartição de valores: ----------------------------------  

- 2021: carreiras públicas – 80.000,00€ -----------------------------------------------------  

  circuitos especiais – 50.000,00€ ------------------------------------------------------------  

- 2022: carreiras públicas – 170.000.00€ ----------------------------------------------------  

  circuitos especiais – 110.000,00€. ----------------------------------------------------------  

A proposta fazia-se acompanhar do Plano de Transportes Escolares nela referido, 

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

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

A senhora vice-presidente agradeceu ao senhor vereador Victor Ferraz tê-la 

alertado para esta situação, porque era um assunto que estava com o senhor 

presidente, e não fazia ideia que estava pendente, e o edil também não conseguiu 

alertar sobre isso. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que aqui mantinha-se a ilegalidade e, 

nesta altura, teriam de escolher qual era o mal menor, se era aprovar sem o 

parecer obrigatório. Neste caso, teria de ir à Assembleia Municipal, dado ser 

uma despesa plurianual. ----------------------------------------------------------------------  

Os vereadores não permanentes votaram sempre contra os planos de transporte, 

porque não tinham parecer, contudo, e nesta fase, o não votar ou tornar isto 

ilegal ou ainda mais ilegal, seria mais contraproducente. --------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o voto contra dos vereadores não 

permanentes, foi até mais no intuito de acelerar o processo de regularização das 

coisas, o que não veio a acontecer. --------------------------------------------------------  

Relembrou o senhor vereador Victor Ferraz que a sua primeira intervenção neste 
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mandato, em abril de dois mil e dezassete, foi exatamente no sentido de alertar 

que era necessário fazer a criação do Conselho Municipal de Educação, que teria 

de dar esse parecer obrigatório, não vinculativo. Entregou na Assembleia 

Municipal os documentos que comprovam isso, bem como ao senhor presidente, 

mas esta situação manteve-se até agora, e mantínhamos esta questão legal que 

estava pendente. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que propuseram a criação do 

Conselho Municipal de Educação, o que não foi aceite. Sobre isso fizeram tudo o 

que estava ao seu alcance, por forma a que esta situação fosse clara e 

transparente, o que não estava a acontecer. ---------------------------------------------  

A senhora vice-presidente solicitou à senhora chefe da Divisão Jurídica e de 

Contencioso, doutora Alexandra Rocha, que fizesse um resumo rápido daquilo que 

era a interpretação deste serviço sobre o assunto em questão. ------------------------  

A senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso disse não ter grandes 

dúvidas que a lei determina a elaboração e a aprovação deste plano de 

transportes. Sendo da competência da câmara municipal deve sempre ser 

precedido de discussão e parecer deste Conselho. Não é vinculativo e a questão 

da obrigatoriedade decorre desta disposição legal que nos diz precisamente isso, 

contrariamente a uma outra disposição que refere a obrigatoriedade de outros 

pareceres, e neste não. A lei não é muito clara. De qualquer das formas, o nosso 

entendimento é este que obriga a uma prévia discussão e um breve parecer. Isto 

aqui é uma irregularidade que não gera, quanto a si, uma nulidade que não há um 

vício de incompetência, nem sequer uma anulabilidade. As consequências são mais 

a nível estratégico e de adequação, porque o parecer que tem que ser dado, é 

mais um parecer de adequação. Este é um órgão consultivo e já está criado. 

Pediram à senhora doutora Manuela Lima que lhes fornecesse esses dados. Foi 

então criado em dois mil e quatro, esta lei que determina a obrigatoriedade da 

criação deste Conselho, que antigamente era outro órgão, já vem desde mil 

novecentos e oitenta e quatro. Em dois mil e treze houve a obrigatoriedade de 

constituir este Conselho e ele foi regularmente criado e constituído. Ao que 

parece não estava em funcionamento, porque obriga a duas reuniões anuais, e há 

ainda as extraordinárias quando o presidente assim o determina. Não estava em 

funcionamento, mas daquilo que pode constatar e do que a senhora doutora 

Manuela Lima entretanto lhe enviou, existia já durante este ano convocatórias aos 

Agrupamentos Escolares para designar os representantes, desde junho ou julho 
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que existem esses emails. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz realçou que a questão aqui, é que houve uma 

alteração à legislação em dois mil e seis que alterou a constituição do Conselho 

Municipal de Educação, na qual os diretores não faziam parte, e passou a ser 

obrigatório fazer. A partir deste momento, tudo o que veio atrás caiu. O 

Conselho Municipal de Educação que tem de ter esta constituição, não está 

constituído, esse não existe. ----------------------------------------------------------------  

A senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso disse que foi isto que a 

senhora doutora Manuela Lima lhe explicou. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a questão aqui tem que ver com essa 

parte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou a senhora chefe dizendo que referia, mas já não o refere. ----------------  

O senhor vereador disse já não diz desde dois mil e dezanove. ------------------------  

A senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso disse que com a entrada em 

vigor desde o ano letivo de dois mil e dezanove, dois mil e vinte, no ano passado 

essa já ocorria essa circunstância. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que deve ser dos poucos concelhos do país 

que não tem Conselho Municipal de Educação. --------------------------------------------  

A senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso considerou que em termos 

estritamente legais a câmara municipal não fica aqui numa situação de prática de 

ato nulo nem anulável. Agora há aqui uma irregularidade que pode ser sanável, e 

era isso que gostava de dizer. Sana-se através da sua criação. Este é um 

documento que deve ser revisto sempre que os condicionalismos assim o 

determinem. Aconselhava que isto depois fosse sujeito a esse Conselho, e se 

houver motivos para isso que se altere, que se façam propostas de melhor 

adequação à realidade do concelho, porque as consequências são mais a nível 

estratégico e logístico, do que propriamente legais, porque é sanável. ----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse não concordar devido à questão da 

nulidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso disse que o parecer nem 

sequer é vinculativo. O parecer só é nulo naquilo que a lei determina como 

nulidade taxativamente. Se a lei não determinar, como não o faz, será quanto 

muito anulável. São regimes completamente diferentes, mas considera que nem 

isso estará em causa. Se o parecer fosse vinculativo, aí sim, não tinha grandes 

dúvidas em dizer que ficava aqui um ato ferido de uma ilegalidade grave e, 
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provavelmente, insanável. Neste caso, o parecer nem sequer é vinculativo. O 

Conselho podia emitir um parecer em determinado sentido e a câmara municipal 

deliberar noutro. Por maioria de razão não considera que incorram aqui num ato 

nulo, ilícito, se o fizerem. O que recomenda, é que tendo em conta que é um 

documento que pode ser alterado, seja futuramente sujeito a este juízo de 

adequação, que é só isto que este Conselho faz. Um juízo de adequação por parte 

do Conselho que venha a ser regularmente constituído. ----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua dúvida estava relacionada com a 

situação da imputação da despesa que carece de parecer obrigatório. ----------------  

A senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso disse que não era para a 

despesa, e também teve o cuidado de ver isso. A questão da despesa não está 

aqui em causa. O que o Conselho vai emitir, este é um órgão consultivo que não 

vai autorizar despesa, não tem essa competência sequer. Vai formular um juízo de 

valor sobre a adequação, sobre o tipo de circuitos, sobre se é bom alterar 

horários. A questão da despesa não está aqui em causa. -------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz reforçou a obrigatoriedade do parecer. ------------  

Disse a senhora chefe de Divisão que o parecer não versa sobre a autorização da 

despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra disse que o parecer é obrigatório, mas não é 

vinculativo. Logo, não é punível com qualquer tipo de sanção o facto de não haver.  

Informou a senhora vereadora que foi presidente da Associação de Pais da Escola 

Secundária há cerca de sete ou oito anos atrás, e pediu a este município que 

constituísse este Conselho. Compreendia se isto não implica valores, mas o que 

considera urgente e necessário aqui é que o Conselho Municipal de Educação vá 

para a frente. Não sendo vinculativo, parecia-lhe ser uma questão de articulação 

entre todas as entidades que formam o Conselho, no sentido de o parecer ser na 

medida das necessidades de cada escola. -------------------------------------------------  

A senhora chefe de Divisão disse que é isso mesmo, é para essa área e para 

muitas outras. É a articulação das políticas sociais, a questão da alimentação. ------  

Continuou a senhora vereador Sara Serra dizendo que tem a obrigatoriedade, no 

entanto não era vinculativo. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não era jurista, mas queria deixar 

uma questão clara, foi isso que levou os vereadores não permanentes a votar 

contra esta situação, e foi forçar a criação do Conselho Municipal de Educação, o 

que não aconteceu. ---------------------------------------------------------------------------  
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A senhora vice-presidente parecia-lhe que ele estava criado, mas não estava em 

funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------  

Ressalvou o senhor vereador que, dada a alteração da lei tal como o senhor 

vereador Victor Ferraz já dissera, a composição do Conselho Municipal de 

Educação era outra, não aquela que outrora foi, ou seja, acabou por não estar 

criado e dai toda esta situação. ------------------------------------------------------------  

Os vereadores não permanentes propuseram em reunião de câmara a criação 

deste concelho, e foi dito pelo senhor presidente que não valeria a pena estarem 

a apresentar a proposta, porque ele trataria do assunto, mas não o fez. Essa é 

que era a realidade de tudo isto. O que os levou, e isto era a questão política, a 

votar contra, foi forçar a criação do Conselho Municipal de Educação, que 

consideram que é um Conselho importante para o município. Se há consequências 

ou não, naturalmente que sabiam que não era algo de grave, tinham essa 

consciência. -----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso disse que queria esclarecer 

que quando fala em instalação e criação, está a falar em conceitos jurídicos, 

porque isto tem de ser feito pela Assembleia, e esse ato já não é necessário 

porque ele já está instalado, é uma alteração da composição. Em termos legais 

ele existe, não temos dúvida. Agora é preciso convocar os novos membros e 

torná-lo exequível. ---------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente reforçou que ele estava criado, não estava era em 

funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz argumentou que era a mesma coisa em termos 

de efeitos legais. -----------------------------------------------------------------------------  

Disse a senhora vice-presidente que na prática podia ser, mas em termos legais 

há um ato que já foi praticado e que não é necessário que volte a ser. ---------------  

O senhor vereador Victor Ferraz explicou que o Conselho Municipal de Educação 

tinha várias competências como, por exemplo, a questão da Carta Educativa, que 

estava totalmente desfasada e desatualizada, e tinha um prazo legal para ser 

feita e não o foi. Havia várias questões, e o facto disso ser feito em dois mil e 

quatro, tendo em conta os executivos e as Assembleias que já passaram depois. 

Não era como os protocolos para assinar em que se ia alterando. As pessoas têm 

que tomar posse para fazer isso. Não tinha valor legal enquanto não tomassem 

posse. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vice-presidente agradeceu a intervenção da senhora chefe da Divisão 
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Jurídica e de Contencioso, a senhora doutora Alexandra Rocha.  ----------------------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação a senhora vice-presidente, o senhor 

vereador Rogério Neto e a senhora vereadora Cláudia Guedelha; abstiveram-se os 

senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz e a senhora vereadora Sara 

Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

= 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): 36712 de 09-07-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 261/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José da Silva Aires -------------------------------------------------------------  

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, deferido 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 vinte e sete de agosto de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40875 de 02-08-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 217/07 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Isabel Maria Barreto Batista Anjo --------------------------------------------  

Local da Obra: Poço de Paderne, freguesia de Paderne -------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido 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 vinte e sete de agosto de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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 Requerimento (s) n.º (s): 453 de 07-01-2019; 14887 de 02-04-2020 e 17840 de 30-

04-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 7OU/2012 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Interjumbria – Empreendimentos Turísticos e Industriais, S.A. -------------  

Local da Obra: Quinta do Milharó, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Revogação da deliberação camarária proferida em 29/12/2020 que indeferiu 

o pedido de licenciamento – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) - Classe A2 -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado revogar a deliberação camarária proferida em 

vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte, tendo em conta o parecer da Chefe 

da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e 

sete de agosto de dois mil e vinte e um e com fundamento no disposto no artigo 

centésimo septuagésimo quarto do Código do Procedimento Administrativo. -----------  

Mais delibera esta câmara determinar a remessa do pedido para apreciação da 

Divisão Gestão Urbanística, mediante a análise dos elementos já apresentados 

pelo interessado e constantes do processo, (requerimento trinta e três mil, 

duzentos e trinta e quatro de dez de agosto de dois mil e vinte). ---------------------   

 Informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de 02-09-2021 --  

Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA37280 de 26-05-2021 -----------------------------------  

Processo n.º: 246/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Roja Pé, Lote n.º 4, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Legalização oficiosa das operações urbanísticas no lote n.º 4 do loteamento 

titulado pelo alvará n.º 9/82 e respetivo aditamento emitido a 26/05/2021 --------------  

Foi, por unanimidade, deliberado nos termos do parecer técnico de dois de 

setembro de dois mil e vinte e um: --------------------------------------------------------  

a) Legalizar oficiosamente as obras executadas nos termos do disposto no número 

onze do artigo centésimo segundo, hífen, A, do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Determinar a emissão do correspondente alvará de legalização; --------------------  

c) Determinar a realização de vistoria ao local nos termos previstos no artigo 

vigésimo do Regulamento das Operações Urbanísticas do Município de Albufeira; ----  

d) Determinar, após a realização da vistoria e caso se comprove a conformidade 

da obra com o previsto no projeto, determinar proceder-se à emissão da 

autorização de utilização; -------------------------------------------------------------------  

e) Considerar não exigível o pagamento de taxas urbanísticas nos termos do 
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parecer jurídico de vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um; --------------------  

f) Dar conhecimento aos interessados das diligências tomadas e remeter cópia 

certificada da autorização de utilização. --------------------------------------------------  

 Informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de 02-09-2021--  

Requerimento (s) n.º (s): I-CMA7658 de 26-05-2021 e SGDCMA37281 de 26-05-2021 -  

Processo n.º: 376/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Roja Pé, Lote n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Legalização oficiosa das operações urbanísticas no lote n.º 5 do loteamento 

titulado pelo alvará n.º 9/82 e respetivo aditamento emitido a 26/05/2021 --------------  

Foi, por unanimidade, deliberado nos termos do parecer técnico de dois de 

setembro de dois mil e vinte e um: --------------------------------------------------------  

a) Legalizar oficiosamente as obras executadas nos termos do disposto no número 

onze do artigo centésimo segundo, hífen, A, do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Determinar a emissão do correspondente alvará de legalização; --------------------  

c) Determinar a realização de vistoria ao local nos termos previstos no artigo 

vigésimo do Regulamento das Operações Urbanísticas do Município de Albufeira; ----  

d) Determinar, após a realização da vistoria e caso se comprove a conformidade 

da obra com o previsto no projeto, determinar proceder-se à emissão da 

autorização de utilização; -------------------------------------------------------------------  

e) Considerar não exigível o pagamento de taxas urbanísticas nos termos do 

parecer jurídico de vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um; --------------------  

f) Dar conhecimento aos interessados das diligências tomadas e remeter cópia 

certificada da autorização de utilização. --------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 42141 de 09-08-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 512/2009 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Andor – Administração Imobiliária, Lda. ---------------------------------------   

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido 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 um de setembro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31766 de 25-06-2018 e 12960 de 10-03-2021 ---------------  
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Processo n.º: 6OU/2018 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gascan, S.A. ---------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Etelma, Travessa das Rosas, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos GPL 

– Classe B2 -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente o parecer 

técnico de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12077 de 11-03-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 7CP/2014 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Pumpkinvalley, Lda. --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Exposição – Recinto para música ao vivo em estabelecimento de restauração e 

bebidas ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta e um de agosto de dois mil 

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): 2474IT de 16-01-2020; 2474 de 16-01-2020; 6088IT de 

02-02-2021; 6088 de 02-02-2021; 16979IT de 01-04-2021; 16979DREOP de 01-04-

2021 e 16979 de 01-04-2021 -----------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 1/2020 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: António João Marques Prudente -----------------------------------------------  

Local da Obra: Montechoro, Lote n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar com piscina e muro de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de onze de 

agosto de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ---------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA32278 de 26-05-2015 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2015/20277 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Coelho ----------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro do Roque, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número quarenta e 

quatro, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no 

parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e seis de agosto de dois 

mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA21405 de 19-03-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/14713 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Linda Joan Bryan ----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização de Montechoro, Rua Eugénio de Andrade, Lote n.º 15, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número quarenta e 

dois, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no 

parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e quatro de agosto de dois 

mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA36548 de 24-05-2021 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/27261 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Sofia Rodrigues Morais ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua José Lourenço n.º 15, 1.º Dt.º, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir a informação dos serviços da 

Divisão de Fiscalização e Vistorias datada de vinte e seis de agosto de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA46048 de 02/07/2021 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/35171 ----------------------------------------------------------------  
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Requerente: Número Urbano - Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Tordos, Quinta da Bela Vista, Lote n.º 20, Lojas 2, 3, 4, 5 e 6, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número quarenta, 

barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme sugerido no parecer da 

Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA23978 de 08-04-2020; SGDCMA45506 de 23-

07-2020 e SGDCMA9844 de 04-02-2021 ---------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2020/635 -------------------------------------------------------------------  

Requerente: RGP – Condominium Unipessoal, Lda. --------------------------------------------  

Local da Obra: Condomínio Cerro da Águia, Travessa do Raposo, Cerro da Águia, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir a informação dos serviços da 

Divisão de Fiscalização e Vistorias datada de vinte e cinco de agosto de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40606 de 24-08-2018; 39721II de 18-09-2020; 39721 de 

18-09-2020; 5166 de 27-01-2021; 4593 de 01-03-2021 e 42301 de 10-08-2021 ---------  

Processo n.º: 358/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Florin Vintilla --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar com muro de 

vedação e piscina ------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de 

março de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27001 de 06-07-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 45IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Quadradoaometro – Consultores de Engenharia, Lda. -------------------------  

Local da Obra: Avenida dos Descobrimentos, Correeira, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  
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Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de estabelecimento de 

restauração e bebidas com Take-Away e muros de vedação --------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de onze de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 22734RC de 04-06-2020 e 22734 de 04-06-2020 ----------  

Processo n.º: 6/2015 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Borges e Diniz – Sociedade Unipessoal, Lda.-----------------------------------  

Local da Obra: Largo Eng.º Duarte Pacheco n.º 54, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição e construção de um edifício de restauração e bebidas – 

restaurante e bar com música ao vivo e habitação ------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos nos pareceres técnicos de vinte e seis de janeiro de dois 

mil e vinte e um e quinze de junho de dois mil e vinte e um, que se dá por 

reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o indeferimento do 

pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no 

balcão de atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares 

desta Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze 

horas. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Mais delibera esta câmara, nos termos do artigo centésimo vigésimo primeiro do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas que a proposta não deverá ultrapassar 

o número de pisos da edificação pré – existente. ----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 19618II de 15-04-2021 e 19618 de 15-04-2021 --------------  

Processo n.º: Lot.º 157/1974 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Yohann Henri Antoine Flevet e Outra ------------------------------------------  

Local da Obra: Patroves, Lote n.º 24, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 6/1989 --------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado, tendo em conta o parecer técnico condicionado 

datado de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um e por a Câmara ter 

intenção de vir a aprovar a alteração do loteamento, determinar a abertura do 

procedimento de discussão pública, por um período de quinze dias, a efetuar nos 

termos do artigo vigésimo segundo do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, assim como de audiência dos proprietários dos lotes, mediante 

notificação por anúncio nos termos da alínea c) do número um do artigo centésimo 

décimo segundo do Código do Procedimento Administrativo. -----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47439 de 05-11-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 962/1986 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Martin Howard Sellers e Outra ------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta dos Álamos, Lote n.º 5, Tavagueira, freguesia da Guia -------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para entrega de elementos por mais 60 dias ---  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de um de setembro 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 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): 56010 de 19-12-2019 -------------------------------------------  

Processo n.º: 477/2000 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Christian Pierre Gyger e Maria Helena Gyger da Costa -----------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Correeira, Lote n.º 30, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão 
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de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e seis de maio de dois 

mil e vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de 

vinte e seis de novembro de dois mil e vinte. ---------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18091 de 04-05-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 164/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Renato Di Camillo ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aldeia Turística das Areias S. João, Lote n.º 101, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação – Legalização --  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

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 

dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32192PE de 27-06-2018; 32192 de 27-06-2018 e 30593 

de 24-07-2020 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 617/1990 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Elisabete de Almeida Quadrado Belhocine e Jacques Belhocine--------------  

Local da Obra: Cortelhas, freguesia da Guia -------------------------------------------------  

Assunto: Construção de edifício unifamiliar com garagem e piscina – Legalização ---------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, indeferido o pedido, nos termos da informação da Divisão 

de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e seis de maio de dois 

mil e vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de 

dezassete de novembro de dois mil e vinte. ----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16901 de 16-04-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 119/1974 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Osher Almirur - Urbanizações e Construções, S.A. ---------------------------  

Local da Obra: Avenida Sá Carneiro, Loteamento Vilanova, Areias S. João, freguesia de 

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

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará s/número de 15/03/1973 ----------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
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fundamentos expressos no parecer técnico de um de novembro 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): 39297 de 17-09-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 64IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Fernanda Viegas Amado Patarata ---------------------------------------  

Local da Obra: Carrasqueiro, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de construção ---------------  

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 

dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 29671 de 17-07-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 76IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: A.G.T. – Sociedade de Gestão e Turismo, S.A. ---------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração e ampliação de edificação 

existente destinada a hotel ------------------------------------------------------------------  

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 

dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31941 de 31-07-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 8OU/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A. -------------------  
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Local da Obra: Bairro Alice, Rua Cândido Guerreiro, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação de um parque de armazenamento de garrafas de gases 

de petróleo liquefeitos (GPL) – Classe B2 ----------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de um de setembro 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): 39739PT de 13-09-2019; 39739IT de 13-09-2019; 

39739II de 13-09-2019; 39739 de 13-09-2019; 32700DPUAI de 05-08-2020 e 

32700 de 05-08-2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 70/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sandalwood Properties Limited ------------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa Maria da Luz, n.º 9 e Rua Miguel Bombarda, n.º 18, freguesia 

de Paderne ------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia 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 vinte e seis de junho de dois 

mil e vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação de câmara de 

dezasseis de março de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46994 de 29-10-2019; 47319II de 05-11-2020; 47319 de 

05-11-2020; 47319 de 05-11-2020 e 15425 de 24-03-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 9OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimentos de Redes de Gás, S.A. ------------  
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Local da Obra: Açoteias e Falésia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Licença – Armazenagem de Combustíveis – abertura e reposição de vala para 

instalação de rede de gás e autorização para armazenamento de produtos de petróleo 

liquefeitos – GPL – Classe A1------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido, condicionado nos termos do parecer 

técnico de um de setembro de dois mil e vinte e um. ------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA79127 de 21-11-2018 ---------------------------------  

Processo n.º: 09/2017/12191 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Condomínio do prédio Sito na Avenida Gago Coutinho – Lote n.º 3 ------------  

Local da Obra: Avenida Gago Coutinho, Lote n.º 3, n.º 11, 1.º Dto, freguesia de 

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

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a execução coerciva pelos serviços 

camarários, às expensas dos infratores das obras necessárias à reposição das 

condições de segurança e salubridade da edificação. ------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 54213 de 10-12-2019; 1766II de 11-01-2021; 1766CE de 

11/01/2021 e 1766 de 11/01/2021 e 1772 de 12-01-2021 -----------------------------------   

Processo n.º: 2451/1974 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Filipe de Sousa Fernandes Jales -----------------------------------------  

Local da Obra: Casas dos Pires, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Revogação da deliberação camarária proferida em 29/06/2021 que deferiu o 

pedido de licenciamento – Construção de piscina --------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado revogar a deliberação camarária proferida em 

vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um, tendo em conta o parecer do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de um de setembro de dois 

mil e vinte um. --------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 41639 de 25-09-2019; 44582 de 14-10-2019; 18916IT de 

10-05-2020; 18916 de 10-05-2020; 27119 de 05-07-2020; 30805CMDF de 25-07-

2020; 30805 de 25-07-2020 e 1772 de 12-01-2021 ----------------------------------------  

Processo n.º: 2451/1974 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Filipe de Sousa Fernandes Jales -----------------------------------------  

Local da Obra: Casas dos Pires, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e construção de garagem – 

Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e um de junho de dois mil e vinte e um, devendo o 

exterior ser pintado de branco. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 49217 de 13-11-2019; 55118 de 13-12-2019 e 15125 de 23-

03-2021 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 34CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Anthony Hall Brown e Pauline Brown -------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, Lote n.º 7, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros ----  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezasseis de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

trinta dias para resposta, sob pena de inviabilização da presente comunicação 

prévia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 14446II de 18-03-2021 e 14446 de 18-03-2021 -------------  

Processo n.º: Lot.º 31/1982 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Banco Comercial Português, S.A. -----------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Piedade, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento s/número ---------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37902 de 09-09-2020 e 34986 de 01-07-2021 --------------  

Processo n.º: 59/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Turistrem – Transporte de Passageiros, Lda. ----------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Orada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de máquinas e 

muros limites ----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado 

nos termos do parecer técnico do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um. ------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44527 de 11-10-2019; 35793II de 26-08-2020; 35793 de 

26-08-2020; 1395PI de 08-01-2021; 1395II de 08-01-2021 e 1395 de 08-01-2021 -----  

Processo n.º: 9OU/2015 ----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, S.A. -------------  

Local da Obra: Rua 25 de Abril e Rua Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de rede de distribuição de gases de petróleo liquefeito 

(GPL) -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de treze de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta -----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 56719 de 18-12-2020 e 31301 de 14-06-2021 ----------------  

Processo n.º: 105IP/2020 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Just Summer – Promoção Imobiliária, Lda. ------------------------------------  

Local da Obra: Cerro de Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício de habitação 

coletiva, piscinas e muros de vedação --------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 21695III de 28-05-2020; 21695II de 28-05-2020 e 

21695 de 28-05-2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 8OU/2015 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusiadagás – Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, Lda. -------------  

Local da Obra: Rua do Cerro Grande, Rua Samora Barros, Rua Sir Cliff Richard, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Abertura e reposição vala para instalação de rede de distribuição 

de gases de petróleo liquefeito (GPL)  -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido, condicionado nos termos do parecer 

técnico de um de setembro de dois mil e vinte e um. ------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6338PE de 07-02-2020; 6338IT de 07-02-2020; 6338II 

de 07-02-2020; 6338DFV de 07-02-2020; 6338 de 07-02-2020; 15166 de 23-03-

2021 e 32543 de 21-06-2021 ----------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 246/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cruz dos Caliços Imobiliária – Gestão e Investimentos Lda. ------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, Casas do Poço, freguesia de Paderne ------------------------  

Assunto: Licença – Construção de conjunto de edifícios habitacionais e equipamentos 

comuns -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de catorze de julho de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 20677 de 21-04-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 444/1996 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Construções Francisco e Marco, Lda -------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Pedras, Lote n.º 45, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento – Alvará n.º 3/1999 ----------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e um de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 42835IT de 03-10-2019; 42835 de 03-10-2019; 33941 de 

22-09-2020; 44785 de 20-10-2020; 55195II de 11-12-2020 e 55195 de 11-12-2020 ---  

Processo n.º: 508/1963 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Garcia Anastácio Justino -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Ribeira de Alte, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de apoios agrícolas – Legalização ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado 

nos termos do parecer técnico de três de agosto de dois mil e vinte e um, 

devendo o exterior ser pintado de branco -------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): ECMA56354 de 17-12-2020 e ECMA11031 de 26-02-2021 --  

Processo n.º: 18/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rui Pedro Guerra Correia e Outra ----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Pontão, Texugueiras, freguesia de Ferreiras -----------------------  

Assunto: Revogação da deliberação camarária proferida em 15/12/2020 que indeferiu 

o pedido de licenciamento – Construção de moradia unifamiliar com piscina e muro de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado revogar a deliberação camarária proferida em 

quinze de dezembro de dois mil e vinte, tendo em conta o parecer do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de um de setembro de dois 

mil e vinte e um no sentido de sanar o procedimento, com fundamento no disposto 

no artigo centésimo septuagésimo quarto do Código do Procedimento 

Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 78207 de 17-10-2018; 7464IT de 19-02-2019; 7464 de 

19-02-2019; 25009 de 23-06-2020; 56917IT de 18-12-2020; 56917 de 18-12-2020 e 

40097 de 28-07-2021 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 609/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Valentim Martins Ferro ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro do Ouro, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de moradia – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de um de setembro de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de catorze 

de junho de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. -------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12156 de 20-03-2019; 17927 de 24-04-2019; 14018 de 

25-03-2020; 35057 de 21-08-2020; 46203II de 28-10-2020 e 46203 de 28-10-2020 -  

Processo n.º: 7CP/2019 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Miguel Pereira Rodrigues -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Campo da Senhora da Orada, Lote n.º 17, Páteo, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de uma moradia unifamiliar, muros de 

vedação, barbecue e piscina ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar e acolher o levantamento topográfico 

identificado no ponto dez, ponto, nove da informação técnica de vinte e nove de 

julho de dois mil e vinte e um.--------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado mandar transmitir ao requerente a informação técnica de 

vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um e parecer técnico de um de 

setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta dias para 

resposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15836 de 15-04-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 8/2012 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo --------------------------------------  

Local da Obra: Malhão, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Cumprimento das condições do deferimento do pedido de licença ---------------  

Foi, por unanimidade, deliberado nos termos do parecer do Chefe da Divisão de 

Fiscalização e Vistorias de vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um e do 

Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de um de 
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setembro de dois mil e vinte e um, considerar cumprida a condição estabelecida 

no âmbito do procedimento de licenciamento do pedido mediante a apresentação 

de planta de cedências em conformidade com o ponto dois, ponto, um, ponto, um, 

da informação técnica da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e sete de 

julho de dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara municipal que a manutenção da área cedida seja da 

responsabilidade do proprietário do prédio em causa até ao momento em que 

sejam realizadas obras públicas de reforço das infraestruturas que alterem essa 

condição. --------------------------------------------------------------------------------------   

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs a 

senhora vice-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 treze horas e cinquenta minutos, 

foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada 

pela senhora vice-presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, 

diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que 

secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------  

________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 
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