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21 de setembro de 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021
Ao vigésimo primeiro 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 da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu
presidente senhor José Carlos Martins Rolo, achando-se presentes a vice-presidente,
senhora Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, e os vereadores,
senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira Ferraz,
Rogério Pires Rodrigues Neto, Sara Luísa Ascensão Marques Carvela Serra e
Cláudia Cristina Dias Guedelha. ------------------------------------------------------------Secretariou a chefe da Divisão de Recursos Humanos, Carla de Lurdes Venâncio
Guerreiro, em substituição da diretora de departamento municipal do Departamento de
Gestão e Finanças. ---------------------------------------------------------------------------Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente, pelas nove horas e trinta minutos,
deu a Câmara início ao: -----------------------------------------------------------------------= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA =
O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu a todos os presentes a forma como as
reuniões da câmara municipal decorreram durante o mandato. Referiu depois que os
vereadores não permanentes procuraram sempre fazer o melhor trabalho possível e
que, sempre com respeito e consideração, procuraram fazer tudo o que estava ao seu
alcance, tendo em conta as limitações inerentes. Afirmou seguidamente que estes edis
procuraram sempre ser o mais justos possível. Lamentou depois que não tenha existido
uma maior colaboração entre todo o executivo e fez votos para que no futuro isso
venha a acontecer. Admitiu também que por vezes a política traz formas de estar que
não são as mais corretas, mas defendeu que isso deve sempre ser evitado, até porque o
princípio da política é o de procurar fazer o melhor, sempre com diálogo e em
articulação com as várias partes. Referiu ainda que ainda se vê muita falta de respeito
na política, o que o entristece. Afirmou seguidamente que não se revê em nada nessa
forma de estar. Disse ainda que não irá exercer o cargo de vereador caso não vença as
eleições, o que é compreensível, desde logo porque se trata da sua segunda
candidatura. Mostrou-se depois sempre disponível para ajudar e fez votos para que as
coisas melhorem. -----------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu a todos os presentes o trabalho
desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos. Considerou depois que se tratou de uma
aprendizagem para todos os membros da câmara municipal e que nunca foram
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ultrapassadas as linhas vermelhas, até porque ninguém é adversário e todos querem o
melhor para o concelho. Afirmou seguidamente que estará pronto para colaborar com
todos, independentemente do resultado eleitoral. Lembrou ainda que os vereadores não
permanentes têm que conciliar a sua vida pessoal e profissional com o acompanhamento
dos vários assuntos submetidos à apreciação da câmara municipal, o que é bastante
desgastante e tem consequências a nível familiar, circunstância que com certeza será
tida em consideração no futuro. Agradeceu seguidamente a todos os presentes a forma
como sempre foi tratado e referiu que sempre tentou retribuir da mesma forma.
Agradeceu ainda à senhora vice-presidente o contributo bastante válido que sempre
teve e desejou-lhe boa sorte no futuro, dado que se trata de uma pessoa válida que
com certeza ainda dará contributos válidos ao município. ----------------------------------A senhora vice-presidente agradeceu a todos o trabalho desenvolvido ao longo do
mandato, especialmente aos membros do executivo permanente. Considerou depois que
não se tratou de um mandato fácil e que começou de forma trágica com a morte do
senhor presidente da câmara municipal, o que marcou todos os restantes membros
deste órgão. Referiu depois que para ela chega ao fim um ciclo de doze anos, tendo
chegado ao município sem qualquer experiência e sem saber muito bem o que iria
encontrar. Afirmou seguidamente que todos os trabalhadores contribuíram para que
fosse crescendo, aprendendo e para saber lidar com as mais variadas situação.
Agradeceu ainda à senhora doutora Carla Farinha, à senhora doutora Carla Venâncio e à
senhora Patrícia Alambre o grande trabalho desenvolvido nos bastidores e na
preparação das reuniões da câmara municipal. Desejou também boa sorte a todos e fez
votos

para

que

o

próximo

mandato

seja

feito

em

prol

da

comunidade,

independentemente do resultado eleitoral. Referiu seguidamente que o sucesso de cada
membro da câmara municipal será obviamente o sucesso de Albufeira. Afirmou depois
que continuará disponível para contribuir para que Albufeira continue a ser um lugar
melhor para viver. ---------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que também para ela se tratou de uma
experiência nova e deixou um agradecimento a todos, especialmente aos trabalhadores
da autarquia, pessoas que são muito importantes quando se assumem responsabilidades
sem conhecer as matérias. Considerou depois que tudo passou muito rápido e referiu
que a pandemia acabou por aproximar as pessoas e criar enormes desafios, sendo que
tentou sempre o seu melhor para as ultrapassar. Agradeceu seguidamente a todos e
disse estar sempre disponível, como aliás sempre esteve. Referiu também que o
pensamento de todos os membros do executivo é fazer o melhor possível por Albufeira
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e pelas suas gentes. --------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que este mandato teve coisas negativas, como foi o caso do
falecimento do presidente da câmara municipal e da pandemia que já dura há cerca de
um ano e meio. Considerou depois que apesar disso a câmara municipal desenvolveu um
bom trabalho e que houve muitos momentos em que o executivo permanente e o
executivo não permanente estiveram em sintonia, o que foi útil. Referiu seguidamente
que presa muito o trabalho desenvolvido pelos senhores vereadores não permanentes,
sempre muito dedicados à causa de Albufeira, o que é de registar. Lembrou ainda que
em tempos também foi vereador não permanente e por isso sabe bem reconhecer o
trabalho desenvolvido neste mandato por estes edis. Reconheceu também o árduo
trabalho de preparação de cada reunião da câmara municipal, pelo que expressou a sua
gratidão para com os trabalhadores que asseguram esta tarefa. Referiu seguidamente
que não se considera um político, mas sim um funcionário público. Defendeu depois que
mesmo não sendo políticos todos podem ter uma cidadania ativa em prol da melhoria do
concelho. Afirmou seguidamente que todos os membros da câmara municipal sempre
defenderam os interesses de Albufeira, embora de forma nem sempre coincidente.----Agradeceu também o trabalho de todos os membros da câmara municipal. ---------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que todos os membros da câmara municipal
são moderados e às vezes alguma falta de articulação permite aos extremistas e aos
populistas ganharem espaço, pelo que esta deve ser uma preocupação de todos.
Considerou depois que se tem verificado que os extremistas estão a ganhar terreno, o
que é perigoso para a sociedade democrata. Referiu também que o poder local significa
um fator de desenvolvimento e de progresso do país, pelo que deve haver uma maior
ligação entre as pessoas moderadas que estão no poder local. Afirmou seguidamente
que se tem notado uma agressividade muito grande e também um certo ódio nos
candidatos que não são moderados, o que é mau para a política. Terminou dizendo que
deve existir uma maior articulação entre os políticos moderados, para que os
extremistas tenham o menor espaço possível. ----------------------------------------------A senhora vereadora Sara Serra agradeceu a todos e lamentou a perda do senhor
doutor Carlos Silva e Sousa logo no início do mandato. Considerou depois ter sempre
havido respeito nas reuniões da câmara municipal, mesmo no debate dos assuntos mais
delicados. Afirmou depois que foi uma honra fazer parte da câmara municipal e desejou
que o futuro executivo desenvolva um bom trabalho, independentemente de quem ganhe
as eleições. Considerou seguidamente que o município é uma casa da democracia, pelo
que tem que haver sempre respeito pelas várias opiniões expressas e nunca esquecer
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que a câmara municipal visa acima de tudo o bem do concelho. Agradeceu ainda à
senhora vereadora Cláudia Guedelha todo o auxílio prestado nos tempos mais severos
da pandemia, quer à sua pessoa, quer a todos os munícipes no geral. Deixou também um
agradecimento a todos os restantes membros da câmara municipal e também aos
trabalhadores do município que colaboraram, secretariaram e prepararam as reuniões
da câmara municipal. Fez ainda votos para que quem ganhe as próximas eleições o faça
com respeito e sempre tendo em conta que tem o dever de fazer o melhor possível pelo
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e
pela sequência nesta prevista, ou seja:------------------------------------------------------A – GENERALIDADES
= ATA DA REUNIÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 =
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia vinte
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 vinte de setembro de dois mil e vinte e um, eram das quantias de: Operações Orçamentais – trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta e mil, duzentos e
quarenta euros e quarenta e seis cêntimos. -------------------------------------------------Operações não Orçamentais – dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, quarenta e
oito euros e quarenta e oito cêntimos. ------------------------------------------------------= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES =
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus
membros, do teor:---------------------------------------------------------------------------- Da Portaria n.º 185/2021, de seis de setembro, que determina a integração de
novas entidades do setor da economia social no Conselho Nacional para a Economia
Social; ---------------------------------------------------------------------------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2021, de seis de setembro, que
prorroga o mandato da Estrutura de Missão para a Promoção do Sucesso Escolar; ------ Da Portaria n.º 188/2021, de oito de setembro, que procede à identificação das
zonas sensíveis e das zonas menos sensíveis para efeitos da aplicação do Decreto-Lei
n.º 152/97, de 19 de junho; ------------------------------------------------------------------ Do Decreto Regulamentar n.º 6-A/2021, de oito de setembro, que altera as
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condições específicas de funcionamento do programa «IVAucher»; ---------------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 129/2021, de dez de setembro, que
aprova o procedimento de coordenação das iniciativas de Transição Digital da
Administração Pública integradas no Plano de Recuperação e Resiliência; ----------------- Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2021, de dez de setembro, que
aprova a Estratégia para a Transformação Digital da Administração Pública 2021-2026
e o respetivo Plano de Ação Transversal para a legislatura; ------------------------------- Da Declaração de Retificação n.º 31/2021, de vinte de setembro, que retifica a
Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto, «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». ---------------------------------------------------------------------------------------= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS,
DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS =
A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de
competências próprias ou delegadas pela câmara municipal e pelos vereadores, no uso
de competências delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram
apresentadas e que ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e
efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES – FÉRIAS.
Subscrito pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentado um documento,
datado de dez de setembro corrente, através do qual informa, a pedido do senhor
presidente, que o mesmo se encontrará em gozo de férias no período de dez a quinze
do mês de setembro corrente. --------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES – FÉRIAS =
Subscrito pela senhora vice-presidente da câmara foi apresentado um documento,
datado de quinze de setembro corrente, através do qual informa, a pedido do senhor
presidente, que o mesmo se encontrará em gozo de férias no dia dezasseis de
setembro corrente. --------------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONCEIÇÃO E ESTÓI –
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MOÇÃO DA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA - REPOSIÇÃO DAS
FREGUESIAS EXTINTAS - COMUNICAÇÃO ELETRÓNICA =
Relativamente a este assunto foi apresentada uma comunicação eletrónica remetida
pela União das Freguesias de Conceição e Estói, dando conhecimento da aprovação em
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da moção da CDU – Coligação Democrática
Unitária relativa à reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações. -Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES – PROCEDIMENTOS REMETIDOS PARA A ASSEMBLEIA
MUNICIPAL – INFORMAÇÃO =
Relativamente a este assunto foram apresentados documentos relacionados com
procedimentos em curso que necessitavam de autorização prévia da Digníssima
Assembleia Municipal, no âmbito do previsto na alínea c) do número um do artigo sexto
da Lei número oito, barra, dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, documentos que
se dão por integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de
documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------------------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES – RELATÓRIO N.º 78/2021 - CENTRO DE TESTAGEM
– TESTES COMUNIDADE – INFORMAÇÃO =
Relativamente a este assunto foi apresentado o relatório solicitado pelos senhores
vereadores não permanentes, documento que se dá por integralmente transcrito e do
qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= INFORMAÇÕES – EMPRESA PITAGÓRICA – INFORMAÇÃO =
Relativamente a este assunto foram apresentadas informações solicitadas pelos
senhores vereadores não permanentes, documentos que se dão por integralmente
transcritos e dos quais fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião.-----------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------Antes da discussão dos três assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, por
se considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência a senhora
vice-presidente. -----------------------------------------------------------------------------= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS E IMORTAL DESPORTIVO
CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, na falta do senhor presidente, em
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dezasseis de setembro corrente, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do
número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois
mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização dos transportes
solicitados pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Moura, com saída no dia
dezassete e regresso no dia dezanove de setembro corrente, e pelo Imortal Basket
Club, para deslocação a Barreiro no dia dezoito de setembro também corrente, para
participação em atividades desportivas no âmbito do calendário desportivo, e,
conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho
para ratificação pela câmara. ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora
vice-presidente. -----------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito
pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze 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 desportivas, nos
seguintes dias:--------------------------------------------------------------------------------

Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Vagos, com saída no dia dezasseis e

regresso no dia dezassete de outubro próximo; --------------------------------------------

Imortal Basket Club, para deslocação a Sines, com saída no dia vinte e quatro e

regresso no dia vinte e cinco de setembro corrente; ---------------------------------------

Padernense Clube, para deslocação a Odiáxere, no dia vinte e cinco de setembro

corrente; -------------------------------------------------------------------------------------

Guia Futebol Clube, para deslocações a Lisboa, no dia dois, e a Portimão, no dia três,

todas de outubro próximo. -------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das
informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam
a atletas do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas
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pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às
respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a
que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e
cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. ------------------------------------Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o período
de tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita
aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários
alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora
aprovados. -----------------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente. -----------------------------------------------= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente da câmara, na falta do presidente, em
oito de setembro corrente, do seguinte teor: ----------------------------------------------“O desporto abrange diversas modalidades, que podem ir de modalidades individuais
praticadas a solo, e com distanciamento de outros participantes, assim como
modalidades praticadas em grupo ou individualmente com um ou diversos adversários,
em proximidade e contacto mais direto e prolongado. Desta forma e, considerando a
atual situação pandémica e contexto de transmissão da SARS-CoV-2, é recomendado a
realização de testes laboratoriais para SARS-CoV-2 de despiste aos praticantes das
modalidades desportivas, de forma a identificar precocemente casos assintomáticos
positivos e, através do isolamento desses casos, diminuir o risco de contágio durante a
prática desportiva. ---------------------------------------------------------------------------Neste sentido, a associação desportiva FUTEBOL CLUBE DAS FERREIRAS, vem
solicitar apoio ao Município de Albufeira quanto à necessidade de realização de testes
biomoleculares - testagem RT-PCR, a um conjunto de praticantes, atletas daquela
modalidade e praticantes no referido clube, os quais tem previsto a participação em
provas desportivas- Famalicão Dança, conforme pedido enviado através de mensagem
eletrónica - registo de entrada E-CMA/2021/46641 (em anexo). -------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
11 de março de 2020, e o imperativo do cumprimento de todas as medidas de
prevenção e proteção que permita impedir a disseminação da doença COVID-19; ----2. A situação excecional que se vive no concelho e na Região Algarvia, respeitante à
proliferação de casos registados de contágio de COVID-19, e como tal, a
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necessidade de implementar medidas de prevenção e controlo que são indispensáveis
para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; ------------------------3. A necessidade de implementação das medidas de prevenção da doença e minimização
do risco de transmissão da SARS CoV-2, nomeadamente através da realização de
testes laboratoriais para a SARS CoV-2, conforme orientação nº 036/2020 da DGS,
atualizada a 17/04/2021, para despiste e proteção da saúde das pessoas, e da
comunidade; -------------------------------------------------------------------------------4. Compete ainda ao Município de Albufeira a atribuição de apoios às atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da
saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do nº 1 do artº
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------5. Que o solicitado se enquadra no nº 3 do artº 35º da Lei 75/2013 de 12 de setembro;
Determino:------------------------------------------------------------------------------------ A utilização da bolsa de Testes moleculares de amplificação de ácidos nucleicos
(RT-PCR), para despiste de SARS-CoV-2, para deste modo realizar a cedência da
realização de 6 testes RT-PCR e a utilização de Testes Rápidos Antigénio para
despiste de SARS-CoV-2, para a cedência de 5 testes rápidos TRaG, os quais se
destinam aos atletas do FUTEBOL CLUBE DAS FERREIRAS, da seção de Dança
desportiva, visando a participação na Famalicão Dança no dia 11 de setembro 2021. -- E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora
vice-presidente. -----------------------------------------------------------------------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= APOIOS – CONSULADO GERAL DA REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU
– 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
quinze de setembro corrente, do seguinte teor:--------------------------------------------“Através de documentação anexa ao presente despacho, o Consulado Geral da República
da Guiné-Bissau solicita o apoio desta Câmara Municipal para levar a efeito uma
Cerimónia e Espetáculo Comemorativo do Dia da Independência da Guiné-Bissau,
especificamente: -----------------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

1. Cedência Auditório Municipal de Albufeira, no dia 18 de setembro do corrente ano,
entre as 17H00 e as 24H00; ----------------------------------------------------------------2. Meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento; -------------------------3. Receção e acompanhamento dos convidados. --------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; ------------------2. A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e social; --------------------------------------3. A importância no desenvolvimento de uma diplomacia cultural de promoção da
cultura guineense e de aprofundamento dos elos de ligação à comunidade; ------------4. Que a iniciativa é aberta à população em geral; -----------------------------------------5. Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere
competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; -----------------6. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------7. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil; --------------------------------------------------------------------------------8. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo nº 3 do artº 35º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o pedido com
obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação pela Câmara Municipal na
reunião seguinte. --------------------------------------------------------------------------Determino: -----------------------------------------------------------------------------------a) Autorizar a cedência do Auditório Municipal de Albufeira, no dia e horário
solicitado, ao Consulado Geral da República da Guiné-Bissau, garantido os meios
técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município. ---------------------------b) Responsabilizar a entidade requerente pela organização necessária à realização do
evento, incluindo a receção e o acompanhamento dos convidados. -------------------------c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cumprimento das Medidas de Prevenção
e Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 19, que se anexam.
d) Constituir responsabilidade do Consulado Geral da República da Guiné-Bissau o
cumprimento de todas as imposições legais necessárias à realização do evento e as
determinadas pelo Regulamento de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira
(Regulamento nº 640/2011, DR 2ª Série – Nº 242 – 20 Dezembro). ----------------------e) E remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação
invocada, para a reunião de câmara seguinte.” ----------------------------------------------21 de setembro de 2021

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vice-presidente. = APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1 - A Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira solicitou à Câmara Municipal que
procedesse à iluminação da torre sineira da Igreja Matriz de Albufeira, tendo em
conta a importância patrimonial do local; ---------------------------------------------------2 - A Divisão de Edifício e Equipamentos Municipais apurou para a execução do
solicitado um valor de €8.425,50. -----------------------------------------------------------3 - É competência do Município de Albufeira, apoiar ou comparticipar entidades
legalmente existentes, com vista à execução de obras de interesse para o Município
pelos meios adequados, (alínea o) do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09). ------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere conceder o apoio financeiro à Fabrica da
Igreja Paroquial de Albufeira para que esta possa proceder à reposição da
eletrificação e colocação de material de iluminação da Torre Sineira da Igreja Matriz
de Albufeira.” --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO SOUTHCR3W – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em três de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Através do documento anexo, vem a Associação SouthCr3w, solicitar o apoio da
Autarquia para atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas
incomportáveis com que a Associação se depara. ------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Se trata de uma associação sediada no nosso Concelho e que esta Câmara Municipal
reconhece e valoriza o papel que as associações desempenham na vida das
comunidades, sejam elas de natureza cultural, recreativas, desportivas ou de
solidariedade social, pois asseguram um contributo insubstituível na construção e
afirmação de identidades colectivas, na formação artística e desportivo, no
desenvolvimento e capacitação das pessoas enquanto cidadãs ou na prestação de
serviços de proximidade; -----------------------------------------------------------------2. Que a presente Associação sem fins lucrativos, tem como objectivos a produção,
promoção e divulgação de actividades recreativas e sociais relacionadas com o
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desenvolvimento do Motociclismo, nas vertentes desportivas, turísticas e lúdicas
que possam contribuir para o desenvolvimento regional assim como para um salutar e
benéfico aproveitamento e utilização dos tempos livres dos seus associados e
familiares;---------------------------------------------------------------------------------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 SouthCr3w não foi exceção, pois teve
suspender as suas actividades, encerrar a sua sede e deparou-se com a perda de
liquidez económica dos seus sócios devido ao desemprego; -----------------------------4. Em virtude das quebras financeiras resultantes da pandemia não é economicamente
viável à Associação suportar os custos correntes relacionados com a manutenção da
sede, como o pagamento da renda, água, luz e telecomunicações; ----------------------5. 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); ---------------------------------------------------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; ----------------------------------------7. 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 SouthCr3w, nos seguintes
termos: --------------------------------------------------------------------------------------- Atribuição de uma comparticipação financeira no montante de € 2.510 para apoio ao
pagamento de 4 meses de despesas correntes, designadamente: -----------------------

Renda: 500 € x 4 = 2. 000 €---------------------------------------------------------------

-

Despesas correntes (Luz, água e telecomunicações): 127,50 € x 4 = 510 € -------------

 A Associação deverá apresentar ao Município de Albufeira toda a documentação que
demostre a realização da atividade/projeto em causa através de documentos
comprovativos da despesa emitidos sob forma legal; -----------------------------------21 de setembro de 2021

 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 redacção;” -----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – C.A.S.A. – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Vem o C.A.S.A. - Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Delegação de Albufeira, através do
e-mail anexo à presente, solicitar a esta Câmara Municipal, apoio para a realização da
Campanha de Recolha de Alimentos a decorrerem nos dias 25 e 26 de setembro do
corrente ano, no Hipermercado Pingo Doce da Quinta da Correeira em Albufeira, e
Hipermercados Pingo Doce de Armação de Pêra e de Lagoa. -------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Que o C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem Abrigo é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos,
exclusivamente constituída por voluntários; ---------------------------------------------2. Que o C.A.S.A. é uma associação de referência no apoio aos Sem-abrigo e aos
extratos populacionais com maiores dificuldades (idosos, crianças, famílias), que
presta ajuda direta a mais de 1.500 pessoas diariamente (alimentação, vestuário,
utensílios domésticos, material escolar, produtos de higiene, e outros géneros de
primeira necessidade) no Algarve e com especial incidência no Concelho de
Albufeira; ---------------------------------------------------------------------------------3. Que o C.A.S.A. estabeleceu um protocolo de cooperação com este Município, tendo
ficado responsável pela coordenação do projeto da Cantina Social, pretende desta
forma angariar géneros alimentares, com o intuito de os distribuir pelas famílias
mais carenciadas deste concelho; --------------------------------------------------------4. Que só existe a possibilidade desta edilidade disponibilizar duas carrinhas e dois
motoristas no dia 25 de setembro do corrente ano, no horário compreendido da
8H00 às 20H00, nos termos da informação da Divisão de Acessibilidades Viárias,
Energias e Gestão de Frotas; ------------------------------------------------------------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; -------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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------------------------------------------ Proponho: ------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar o C.A.S.A. - Centro de
Apoio ao Sem Abrigo – Delegação de Albufeira na realização da Campanha de Recolha
de Alimentos através da decência de duas carrinhas e dois motoristas, no dia 25 de
setembro do corrente ano, no horário compreendido da 8H00 às 20H00.” ---------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta instituição tem feito um
excelente trabalho, constituindo um exemplo a seguir, pelo que o município deve
manter sempre esta parceria, dado que são pessoas empenhadas, responsáveis e
que desempenham um papel fundamental na questão do apoio social. -----------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – AHRESP – ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E
SIMILARES DE PORTUGAL - DELEGAÇÃO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dez de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Pela AHRESP ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE
PORTUGAL - DELEGAÇÃO DE ALBUFEIRA, foi, através do requerimento junto ao
presente, solicitado a cedência da Sala de Reuniões do Edifício dos Paços de Concelho
de Albufeira para a realização de eleições dos Órgãos Sociais, Comissões Diretivas dos
Grupos de Setor e Comissões Diretivas Distritais para o triénio 2021-2024, no próximo
dia 30 de Setembro de 202L pelas 15h00. -------------------------------------------------Considerando: -------------------------------------------------------------------------------- Que a Sala de Reuniões do edifício dos paços do concelho está disponível na data e
horas solicitadas; ------------------------------------------------------------------------- Que é competência indelegável da Câmara Municipal a atribuição de apoios às
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------------------------- Que o apoio solicitado se enquadra na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Autorizar a utilização da Sala de Reuniões do edifício dos paços do concelho no dia 30
de Setembro de 2021, entre as 15h00 e as 18h00.” ---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ALMA ALGARVIA” - JOSÉ
GUILHERME E DOMINGOS MENDES – PROPOSTA =
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Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do livro “Alma Algarvia”,
com textos de José Guilherme e fotografia de Domingos Mendes, especificamente: ----∙

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

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 18 de novembro
de 2021, a partir das 19H00; ----------------------------------------------------------------∙

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

Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local
privilegiado para a apresentação de obras literárias; -----------------------------------b) Que a apresentação se enquadra na missão da Biblioteca Municipal; -------------------c) Que a apresentação contribuirá para o aumento da oferta cultural do concelho; -----d) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis no dia solicitado; --------e) Que não há qualquer custo para a Autarquia, para a realização desta atividade; ------f) Que a alínea u) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; ---g) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. -------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Apresentação do livro “Alma
Algarvia”, com textos de José Guilherme e fotografia de Domingos Mendes, nos
seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------- Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos
meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 18 de novembro
de 2021, a partir das 19H00; ------------------------------------------------------------- Divulgação do evento através de informação por e-mail, notas de Imprensa e site da
Autarquia.” --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – CLUBE BASQUETE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------------------
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“Pelo Clube Basquete de Albufeira é solicitado apoio para a aquisição de um material
informático (2 portáteis e 1 impressora), para funcionar no apoio a toda a logística do
clube. -----------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1) É uma necessidade dos clubes disporem de meios modernos e mais eficazes poderem
actuar de forma mais eficaz e produtiva; -----------------------------------------------2) Que se trata de um equipamento que serve toda a estrutura logística do clube; ------3) O apoio se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças. -------------------------------------------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar o Clube Basquete de Albufeira
através da comparticipação financeira no valor de 1.439,97€ para a aquisição de 2
portáteis e uma impressora.” ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Pelo Imortal Desportivo Clube é solicitado apoio para a aquisição de um
electrocardiógrafo, para funcionar no Posto Médico do clube e servir todos os atletas. Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1) É uma necessidade imperiosa os equipamentos desportivos municipais disporem de
equipamentos de saúde obrigatórios para a prática desportiva; ------------------------2) Que se trata de um equipamento que vem substituir um outro em fim de vida; -------3) O apoio se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças. -------------------------------------------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a aquisição do referido equipamento
através da sua aquisição no valor de 985,36€ + IVA.” --------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------21 de setembro de 2021

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se
considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência a senhora vicepresidente. -----------------------------------------------------------------------------------= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende apoiar o FUTEBOL CLUBE
FERREIRAS,

com

sede

no

concelho,

que

manifestou

interesse

em

adquirir

equipamentos para a melhoria do atual posto médico. --------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Albufeira é um concelho em que a atividade associativa assume hoje um papel
preponderante no apoio à população. -----------------------------------------------------2. A autarquia contribui para o desenvolvimento das mais diversas atividades
associativas através de um conjunto de apoios a nível financeiro, na cedência de
instalações, no transporte e cedência de combustível e na logística para a realização
de eventos. --------------------------------------------------------------------------------3. A autarquia considera que deve haver um instrumento de apoio, que permita às
associações terem a oportunidade de adquirir materiais e equipamentos, que
permitam a renovação e melhoria das condições dos espaços nos quais desenvolvem
as suas atividades. ------------------------------------------------------------------------4. Essa possibilidade irá contribuir em muito para melhorar o serviço existente nos
mais variados domínios, seja no desporto, na cultura, no apoio social e na proteção
de pessoas e bens. ------------------------------------------------------------------------5. Esta proposta se enquadra na alínea O), do nº 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12
de Setembro, que 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, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos. ----------------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. -------------------------------------21 de setembro de 2021
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7. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
instrumentos disponíveis, para a sustentabilidade do movimento associativo do
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------PROPONHO ----------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira ao
Futebol Clube Ferreiras, no valor de € 12.000 (doze mil euros) destinado
exclusivamente à aquisição de equipamentos de fisioterapia para a melhoria do atual o
posto médico. ---------------------------------------------------------------------------------Para o efeito, deverão ser respeitadas as seguintes condições: ---------------------------1. O Clube deverá fazer prova da aquisição dos equipamentos, na documentação a
apresentar no âmbito do Contrato Programa para 2022; -------------------------------2. Deverá ser apresentado documento comprovativo da referida aquisição; -------------O não cumprimento destas condições, é fator de exclusão do referido apoio.” -----------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= APOIOS – CLUBE DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA E CLUBE DE BASQUETE DE
ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende apoiar coletividades com sede no
concelho, que manifestaram interesse em adquirir uma viatura para apoio às suas
atividades. ------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Albufeira é um concelho em que a atividade associativa assume hoje um papel
preponderante no apoio à população. -----------------------------------------------------2. A autarquia contribui para o desenvolvimento das mais diversas atividades
associativas através de um conjunto de apoios a nível financeiro, na cedência de
instalações, no transporte e cedência de combustível e na logística para a realização
de eventos. --------------------------------------------------------------------------------3. Em função da nossa localização geográfica, numa zona limítrofe do país, muitas das
associações deparam-se com dificuldades acrescidas de transporte, devido às
elevadas distâncias que têm de percorrer para o cumprimento das suas obrigações. --
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4. Uma parte significativa dessas associações têm hoje um parque de viaturas que não
corresponde às exigências de comodidade e segurança necessárias para a promover
essa mobilidade.---------------------------------------------------------------------------5. As dificuldades na aquisição e manutenção de transporte tornam difícil a
modernização das respetivas frotas. ----------------------------------------------------6. A autarquia considera que deve haver um instrumento de apoio que permita às
associações terem a oportunidade de renovarem a sua frota, adquirindo carrinhas
devidamente adaptadas e modernizadas. ------------------------------------------------7. Essa possibilidade irá contribuir em muito para melhorar o serviço existente nos
mais variados domínios, seja no desporto, na cultura, no apoio social e na proteção
de pessoas e bens. ------------------------------------------------------------------------8. A Câmara Municipal de Albufeira recebeu diversos pedidos de apoio para aquisição
de carrinhas, havendo este ano a intenção de alargar o referido a coletividades de
que trabalham nas mais variadas áreas. --------------------------------------------------9. Esta proposta se enquadra na alínea O), do nº 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12
de Setembro, que 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, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos. ----------------10. 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. -------------------------------------11. Face a esta realidade, pretende o Município contribuir ativamente, através dos
instrumentos disponíveis, para a sustentabilidade do movimento associativo do
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------PROPONHO ----------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira no
valor de € 20.000 (vinte mil euros) destinada exclusivamente à aquisição de uma viatura
de transporte de passageiros, a cada uma das seguintes coletividades: ------------------- Clube de Patinagem de Albufeira; -------------------------------------------------------- Clube de Basquete de Albufeira; ---------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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Para o efeito, deverão ser respeitadas as seguintes condições: ---------------------------1. A viatura deverá estar em estado novo e devidamente apetrechada para o
transporte de passageiros (crianças, se for o caso); -----------------------------------2. O Clube deverá fazer prova da aquisição da referida viatura, na documentação a
apresentar no âmbito do Contrato Programa para 2022; -------------------------------3. Deverá ser apresentado documento comprovativo da referida aquisição; -------------4. A decoração de cada carrinha obedecerá aos trâmites definidos pelo Presidente de
Câmara, devendo constar a frase “A Câmara Municipal de Albufeira Apoia o …”
acrescido do nome da Coletividade. ------------------------------------------------------O não cumprimento destas condições, é fator de exclusão do referido apoio.” -----------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se se trata de uma viatura para os
dois clubes. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que se trata de uma viatura para cada clube. ------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO SOUL – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação SOUL, solicita o
apoio desta Câmara Municipal, especificamente: -------------------------------------------1. Cedência Auditório Municipal de Albufeira, no dia 28 de outubro do corrente ano,
nos seguintes horários: 16H00 às 19H90, montagens e ensaios; 20H00 às 24H00
espetáculo (com início às 21H00) e desmontagens; -----------------------------------------2. Meios humanos e técnicos necessários ao funcionamento; ------------------------------3. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira,
com receita de bilheteira (€ 3,00, IVA inc.). -----------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------4. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e no horário solicitado; ---------------5. A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a
projetos de natureza educativa, cultural e social; --------------------------------------6. Que o pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal
tem, por principais objetivos, a angariação de fundos para aquisição de material de
som e a criação de uma bolsa de formação; ---------------------------------------------7. Que o espetáculo a levar a efeito visa a prossecução dos fins da entidade
requerente, e, nos termos do disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, pode a pretensão requerida
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de isenção do pagamento das taxas de utilização do Auditório Municipal de
Albufeira ser concedida; -----------------------------------------------------------------8. Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo
com o nº 5 do artº 5º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------9. Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere
competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ------------------10. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal
de Albufeira no dia solicitado, à Associação SOUL, nos seguintes termos: ---------------a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório
Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de
Taxas e Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; -----------b) Conferir o direito à venda de bilhetes, revertendo a totalidade da receita de
bilheteira para a Associação SOUL; -----------------------------------------------------c) Responsabilizar a Associação SOUL pelo cabal cumprimento do disposto no DecretoLei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação (DL90/2019, 5 de julho); ---------d) Informar que a lotação máxima do Auditório Municipal, de 170 lugares, deverá ser
escrupulosamente respeitada, devendo ser adotados os meios que permitam cumprir
esta directiva; ----------------------------------------------------------------------------e) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório,
conforme as disponibilidades do Município; ----------------------------------------------f) Cumprimento das Medidas de Prevenção e Regras de Utilização do Auditório
Municipal de Albufeira – COVID 19, que se anexam.” -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= APOIOS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“A Federação Portuguesa de Damas, através do documento anexo, solicitou à Câmara
Municipal, apoio financeiro para a realização da Taça do Mundo de Damas, nos dias 20 a
27 de Novembro de 2021, em Albufeira. ----------------------------------------------------Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------
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1) Se trata de um evento internacional de grande importância para a modalidade, o que
contribuí para a projeção de Albufeira como um local de excelência para a
organização de eventos de cariz internacional; -----------------------------------------2) O referido evento contribui para o desenvolvimento turístico do concelho, na
denominada “época baixa”; ---------------------------------------------------------------3) O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Federação Portuguesa de Damas,
com vista à realização da Taça do Mundo de Damas, no valor de €2.000 (dois mil
euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da
Misericórdia de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do
artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a
respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a
presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------------------------------= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de setembro
corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1) A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à
família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice
e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência
ou de capacidades para o trabalho; ------------------------------------------------------2) A intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira no nosso Concelho, é de
extrema importância para o desenvolvimento social local, uma vez que íntegra várias
valências, conseguindo assim, proporcionar resultados mais positivos às situações
encaminhadas por outras entidades, nomeadamente pela Divisão de Ação Social
desta Edilidade;---------------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021

3) A instituição acolhe um total de 1176 utentes, nas suas diversas repostas sociais e é
entidade empregadora de 227 colaboradores; ------------------------------------------4) A instituição prevê alargar a sua intervenção na área dos sem-abrigo; ----------------5) Que esta autarquia contribui anualmente com um apoio para esta Instituição
reconhecendo o seu contributo, no que diz respeito às repostas socias do concelho; -6) Os fundamentos apresentados pela instituição, constatam a realidade que se vive ao
momento; ----------------------------------------------------------------------------------7) O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a Santa Casa da
Misericórdia de Albufeira através da atribuição de uma comparticipação financeira no
valor de 430.000,00€ (quatrocentos e trinta mil euros).”----------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou qual a razão para um aumento de
cerca de cento e oitenta mil euros no apoio a esta entidade. -------------------------A senhora vice-presidente disse que tem a ver com o aumento de respostas, o
aumento de pessoas apoiadas e também o aumento a nível de recursos humanos. ---O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o município tem apoiado todas as
instituições do concelho em todos os aspetos, especialmente no âmbito da
pandemia. Defendeu depois que devia existir uma contabilidade analítica para
perceber o que cada instituição já recebeu, até porque a Santa Casa alega gastos
em EPI’s, mas a autarquia também apoiou esta instituição na aquisição deste tipo
de material. ----------------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente concordou, mas considerou que esse apoio nunca será
suficiente para uma instituição como a Santa Casa, uma vez que tem inúmeras
valências de âmbito social, nomeadamente lares para idosos e para jovens,
instituições escolares, etc. -----------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente afirmou que a Santa Casa diz que
quadruplicou o apoio alimentar prestado, mas o município também apoiou esta
instituição neste âmbito. -------------------------------------------------------------------
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O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se os valores referidos pela instituição
foram confirmados, uma vez que é exposto que aumentou de duzentos e noventa e
três para mil duzentas e vinte e uma pessoas. -----------------------------------------A senhora vice-presidente disse que a instituição neste momento tem um total de
mil cento e setenta e seis utentes e duzentos e vinte e sete colaboradores, para
além de também estar a concorrer para criar habitações de transição para as
pessoas sem-abrigo, o que aliás consta do plano financeiro para 2021/2022.
Referiu ainda que a instituição explica que houve um aumento de utentes e um
aumento de despesa significativo com a COVID-19, não só em termos materiais,
mas também em número de funcionários, até porque os lares passaram a ter
equipas rotativas, o que fez com que as equipas tenham sido reforçadas. Afirmou
seguidamente que a Santa Casa também se pretende juntar ao CASA para dar
uma resposta aos sem–abrigo. -------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente disse que é importante perceber as coisas,
tanto do lado das despesas como do lado das receitas, sendo que a receita não é
apenas o valor que a instituição recebe da autarquia e de outras instituições, mas
também o equipamento e o material que ela recebe ao longo do tempo. Considerou
depois que existe alguma falta de rigor na quantificação daquilo que foi dado, daí
ser tão importante implementar um sistema de contabilidade analítica, só assim se
tornando possível aferir o que realmente é gasto, até para que a câmara municipal
se possa defender de eventuais acusações de falta de apoio a uma determinada
associação. Explicou ainda que seria importante aferir os montantes despendidos
em materiais, equipamentos, horas/homem, alugueres que não são pagos, etc.
Referiu

seguidamente

que

os

vereadores

não

permanentes

irão

votar

favoravelmente esta proposta. ------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou quantas pessoas no concelho estão a
ser apoiadas ao nível da alimentação.-----------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse não ter a certeza, mas explicou que a Santa Casa
da Misericórdia apoia mil duzentas e vinte pessoas para além do programa do
município neste âmbito, sendo que o número de pessoas que recebem este tipo de
apoio através de outras instituições deve ser semelhante a este. Referiu ainda que
este tipo de apoio é prestado a cerca de quatrocentas famílias. Afirmou
seguidamente que a Santa Casa concorreu recentemente a um programa da
Segurança Social para disponibilizar três apartamentos partilhados para dez
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utentes sem-abrigo e mais três apartamentos para cinco jovens que saem da
instituição, mas não têm bases familiares para iniciar a sua vida autónoma. --------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, face às atividades
de proteção e socorro desenvolvidas pelo seu Corpo de Bombeiros, em prol da
comunidade do concelho, e atendendo ao contexto da Pandemia COVID-19, vem
solicitar ao Município de Albufeira, através do documento anexo à presente proposta
(E-CMA/2021/47651), um apoio respeitante à cedência de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s), com vista a suprir as necessidades mensais para o próximo mês de
outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. A atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia
11 de março de 2020; ---------------------------------------------------------------------2. A necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual, enquanto
medida de prevenção fundamental para a mitigação da transmissão comunitária de
SARS-CoV-2, conforme orientação nº 19/2020, de 03/04/2020 da Direção-Geral
da Saúde; ----------------------------------------------------------------------------------3. Compete ainda ao Município de Albufeira a atribuição de apoios às atividades de
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da
saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do nº 1 do
art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------------4. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de
setembro; ---------------------------------------------------------------------------------Proponho à Digníssima Câmara Municipal: --------------------------------------------------- A cedência de equipamentos de proteção individual, para utilização por operacionais
de forma reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS Cov-2: ------------- 4000 Máscaras Cirúrgicas; --------------------------------------------------------------- 15 Fatos de proteção ---------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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 20 Caixas de luvas descartáveis” --------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS – CEDÊNCIA DO
PAVILHÃO DESPORTIVO DE ALBUFEIRA À CANDIDATURA MIPA MOVIMENTO INDEPENDENTE POR ALBUFEIRA – INFORMAÇÃO =
Relativamente a este assunto foram apresentadas informações dos serviços e ofício, os
quais se dão por integralmente transcritas e das quais fica uma cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS
- AUTO DE TRANSFERÊNCIA – CASTELO DE PADERNE – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, estabelece o quadro de transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais.,
concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e
da autonomia do poder local; -------------------------------------------------------------2. No n.º 2, do artigo 3.º da Lei referida no número anterior, a transferência se
concretiza de forma gradual até dia 1 de janeiro de 2021; -----------------------------3. O Decreto-Lei 22/2019, de 30 de janeiro, veio concretizar esta transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da cultura; ------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar o Auto de Transferência anexo a
esta proposta conforme previsto O Decreto-Lei 22/2019, de 30 de janeiro.” -----------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do auto de efetivação de transferência
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 perguntou se o castelo passa em definitivo a ser
uma responsabilidade da autarquia. -------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que esta situação já
estava prevista. Referiu depois que esta transferência de competências não
envolve recursos humanos. -----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------21 de setembro de 2021

= PARCERIAS – IGOT - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pela senhora
vice-presidente da câmara, em dez de setembro corrente, na falta do presidente, do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------”Pelo IGOT - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, foi
remetido a esta Edilidade o Acordo de Parceria no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência, nos termos do Aviso n.º 1/PRR/2021.-------------------------------------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------- O referido Acordo de Parceria se enquadra na iniciativa "Programa Impulso
Adultos"; ---------------------------------------------------------------------------------- Que o IGOT se compromete a organizar e executar o programa de formação
intitulado "Geocomputação: Análise Espacial de Dados e Ordenamento do Território"
(ciclos de cursos de pós-graduação não conferentes de grau) com o apoio do
Parceiro Câmara Municipal de Albufeira, nos anos de 2022 a 2025: ------------------- O solicitado se enquadra na alínea r), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro; --------------------------------------------------------------------------------- Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em
tempo útil, tendo em conta que a recolha dos Acordos de Parceria assinados, pela
Reitoria da Universidade de Lisboa, é hoje, dia 10 de Setembro de 2021; ------------ Estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido
diploma para que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja
sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte; ---------------------Determino:------------------------------------------------------------------------------------ Celebrar a assinatura do Acordo de Parceria entre o IGOT - Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território e o Município de Albufeira no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência, nos termos do Aviso n.º 1/PRR/2021.----------------------- E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada,
para a próxima reunião de câmara.” ------------------------------------------------------Este despacho fazia-se acompanhar da minuta do acordo de parceria nela referida,
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vice-presidente.
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da
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Misericórdia de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do
artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a
respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a
presidência a senhora vice-presidente. ---------------------------------------------------= PROTOCOLOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – APOIO
ALIMENTAR – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira é uma associação de fiéis, com
personalidade jurídica canónica e civil, com estatuto de Instituição Particular de
Solidariedade Social reconhecido como uma entidade de economia social, nos termos
da respetiva lei de bases e natureza de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública,
conforme artigo 1.º do Compromisso de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia
de Albufeira; ------------------------------------------------------------------------------2. Esta Instituição desenvolve trabalho social amplamente reconhecido, pela qualidade
dos serviços prestados, no que diz respeito quer à qualidade dos serviços que
oferece, quer à excelência e conhecimentos dos seus recursos humanos; -------------3. A referida IPSS está disponível para apoiar 150 famílias/indivíduos; -----------------4. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso
específico Albufeira a qualquer momento pode deparar-se com situações de
extrema gravidade; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. Foi deliberado em Reunião de Câmara de 02.06.2020 aprovação para celebração de
protocolo com esta Associação, de forma agilizar o apoio às famílias ou indivíduos; --7. Existe necessidade de renovação do protocolo referido no número anterior; ---------8. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------9. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------21 de setembro de 2021

 Aprovar a renovação do protocolo entre o Município de Albufeira e a Santa Casa da
Misericórdia de Albufeira; --------------------------------------------------------------- Apoiar

a

Santa

Casa

da

Misericórdia

de

Albufeira

concedendo-lhe

uma

comparticipação financeira no valor de 31.500.00€ (trinta e um mil e quinhentos
euros), sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na
redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ------------Esta proposta fazia-se acompanhar da cópia do protocolo de colaboração nela referido,
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 soma desta deliberação com a
anterior perfaz um total de cerca de meio milhão de euros, pelo que os membros
da câmara municipal deveriam ter ferramentas para perceber o que já foi dado a
cada

instituição. Apelou

depois

para

que

de

futuro

seja

implementada

a

contabilidade analítica, o que permitirá com maior rigor e a todo o momento
perceber quanto foi entregue a cada instituição. ----------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que a deliberação anterior estava
relacionada com a prestação de apoio alimentar, pelo que perguntou a razão da
separação dos dois pontos. -----------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente disse que a deliberação anterior é o apoio financeiro
anual que a autarquia costuma prestar a esta instituição para o desenvolvimento
das suas normais atividades, enquanto o presente ponto é específico para a
situação da COVID-19. --------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que são protocolos diferentes, mas que a
fundamentação para o anterior também tem a ver com este.--------------------------A senhora vice-presidente explicou que no outro protocolo a Santa Casa refere um
apoio alimentar que não tem a ver com este programa, mas sim com o programa do
PO APMC, sendo a Santa Casa a única instituição em Albufeira que tem este
programa, onde uma parte é financiada pela Segurança Social e a outra pela
Santa Casa. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se há mais pessoas apoiadas para além
das cerca de mil e duzentas referidas no outro ponto. ---------------------------------A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente. Explicou seguidamente que
este programa é exclusivamente apoiado pelo município. --------------------------------21 de setembro de 2021
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O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se existe uma lista nominal com as
pessoas que são apoiadas em cada programa. --------------------------------------------A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente. Afirmou depois que o
número de pessoas apoiadas pelos protocolos inseridos no ponto onze é de mil
duzentas e dezasseis famílias. Explicou ainda que a este número acrescem as
cerca de mil e duzentas famílias apoiadas pela Santa Casa. ---------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se as outras instituições não apoiam
ninguém. --------------------------------------------------------------------------------------A senhora vice-presidente explicou que essas cerca de mil e duzentas e dezasseis
famílias são apoiadas pela Santa Casa, pela Cruz Vermelha e pelas restantes
instituições referidas no ponto onze. Referiu ainda que o apoio prestado tem em
conta a capacidade logística de cada instituição.----------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= PROTOCOLOS – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – CENTRO HUMANITÁRIO
SILVES ALBUFEIRA – APOIO ALIMENTAR – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Cruz Vermelha Portuguesa é uma Instituição Humanitária não-governamental de
carácter voluntário e de interesse público que tem como missão prestar assistência
humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e reparando o
sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana; --2. A CVP – Centro Humanitário Silves-Albufeira desempenha um papel fundamental no
apoio às famílias carenciadas e em situação vulnerável; --------------------------------3. A referida IPSS apoia 150 agregados familiares; --------------------------------------4. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso
específico Albufeira a qualquer momento pode deparar-se com situações de
extrema gravidade, tendo-se assistido a um aumento na procura deste apoio; --------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. Foi deliberado em Reunião de Câmara de 02.06.2020 aprovação para celebração de
protocolo com esta Instituição, de forma agilizar o apoio às famílias ou indivíduos; --7. Existe necessidade de renovação do protocolo referido no número anterior; ---------21 de setembro de 2021

8. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------9. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------- Aprovar a renovação do protocolo entre o Município de Albufeira e a Cruz Vermelha
Portuguesa – Centro Humanitário Silves Albufeira, devido ao aumento do número de
agregados familiares a apoiar; ----------------------------------------------------------- Apoiar a Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário Silves Albufeira
concedendo-lhe uma comparticipação financeira no valor de 31.500.00€ (trinta e um
mil e quinhentos euros), sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao
cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo
2.º do citado código.” ---------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da cópia do protocolo de colaboração nela referido,
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – APOIO ALIMENTAR
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara em catorze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Fundação António Silva Leal é uma instituição, sem fins lucrativos, e que um dos
seus objetivos consiste na realização de atividades de cariz social para pessoas em
situação socioeconómica carenciada e em condição de sem-abrigo; --------------------2. Desempenha um papel fundamental no apoio às famílias carenciadas e em situação
vulnerável; ---------------------------------------------------------------------------------3. A referida IPSS apoia 150 agregados familiares; ---------------------------------------4. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso
específico Albufeira a qualquer momento pode deparar-se com situações de
extrema gravidade, tendo-se assistido a um aumento na procura deste apoio; --------21 de setembro de 2021
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5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. Foi deliberado em Reunião de Câmara de 02.06.2020 aprovação para celebração de
protocolo com esta Instituição, de forma agilizar o apoio às famílias ou indivíduos; --7. Existe necessidade de renovação do protocolo referido no número anterior; ---------8. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------9. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------- Aprovar a renovação ao protocolo entre o Município de Albufeira e a Fundação
António Silva Leal, devido ao aumento do número de agregados familiares a apoiar;-- Apoiar a Fundação António Silva Leal concedendo-lhe uma comparticipação
financeira no valor de 31.500€ (trinta e um mil e quinhentos euros), sendo que a
entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em
vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” -------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da cópia do protocolo de colaboração nela referido,
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – A.H.S.A. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE
ALBUFEIRA - APOIO ALIMENTAR – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à
família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice
e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência
ou de capacidades para o trabalho; ------------------------------------------------------21 de setembro de 2021

2. Desempenha um papel fundamental no apoio às famílias carenciadas e em situação
vulnerável; ---------------------------------------------------------------------------------3. A referida Associação está disponível para apoiar 40 famílias/indivíduos; ------------4. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso
específico Albufeira a qualquer momento pode deparar-se com situações de
extrema gravidade; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. Foi deliberado em Reunião de Câmara de 02.06.2020 aprovação para celebração de
protocolo com esta Associação, de forma agilizar o apoio às famílias ou indivíduos; --7. Existe necessidade de renovação do protocolo referido no número anterior; ---------8. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------9. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------- Aprovar a renovação do protocolo entre o Município de Albufeira e a Associação
Humanitária de Solidariedade de Albufeira; -------------------------------------------- Apoiar a Associação Humanitária de Solidariedade Albufeira concedendo-lhe uma
comparticipação financeira no valor de 8.400.00€ (oito mil e quatrocentos euros),
sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na
redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ------------Esta proposta fazia-se acompanhar da cópia do protocolo de colaboração nela referido,
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE - APOIO ALIMENTAR
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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1. O Centro Paroquial de Paderne é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, reconhecida como
pessoa coletiva de utilidade pública de ordem jurídica canónica; ----------------------2. O CPP desempenha um papel fundamental no apoio às famílias carenciadas e em
situação vulnerável; -----------------------------------------------------------------------3. A referida IPSS está disponível para apoiar 25 famílias/indivíduos; ------------------4. O país atravessa um momento crítico, antevendo-se que o Algarve e neste caso
específico Albufeira a qualquer momento pode deparar-se com situações de
extrema gravidade; -----------------------------------------------------------------------5. Se torna fundamental prestar apoio às Entidades que prestam apoio aos munícipes
que se encontram em situação vulnerável; -----------------------------------------------6. Foi deliberado em Reunião de Câmara de 02.06.2020 aprovação para celebração de
protocolo com esta Instituição, de forma agilizar o apoio às famílias ou indivíduos; --7. Existe necessidade de renovação do protocolo referido no número anterior; ---------8. A pretensão se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar, de entre
outras, atividades de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam o
apoio emergente às famílias que mais necessitam, como se afigura ser, claramente o
caso; ---------------------------------------------------------------------------------------9. A situação se enquadra nesta previsão legal. --------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------- Aprovar a renovação do protocolo entre o Município de Albufeira e o Centro
Paroquial de Paderne; --------------------------------------------------------------------- Apoiar o Centro Paroquial de Paderne concedendo-lhe uma comparticipação
financeira no valor de 5.250.00€ (cinco mil duzentos e cinquenta euros), sendo que a
entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em
vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” -------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da cópia do protocolo de colaboração nela referido,
documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na
pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA E RECREATIVA DA
BALEEIRA – PROPOSTA =
21 de setembro de 2021

Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA e a ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA
E RECREATIVA DA BALEEIRA pretendem concretizar um Protocolo de Colaboração
que permita a colaboração entre as partes, com vista à promoção e apoio das atividades
e projetos desenvolvidos por esta associação. ----------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. A “Associação” tem como finalidade desenvolver nos seus sócios o gosto pela
proteção do meio ambiente e pelos desportos de mar, de recreio e de competição,
adotando todas as iniciativas para a melhor execução dos seus fins; ------------------2. A “Associação” considera fundamental o desenvolvimento da promoção cultural,
recreativa e desportiva dos seus sócios; ------------------------------------------------3. A “Associação” desenvolve atividades que promovem a defesa do meio ambiente
marítimo e das zonas adjacentes; --------------------------------------------------------4. A “Associação” fomenta um estreitamento de relações com organismos congéneres
nacionais e internacionais e permuta informações/esclarecimentos sobre o Porto de
Abrigo de Albufeira; ----------------------------------------------------------------------5. O “Município” reconhece a importância dos serviços no âmbito social, desportivo,
cultural e ambiental, desempenhados pela “Associação” junto dos associados, seus
familiares e de toda a população do concelho; -------------------------------------------6. 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; -------------------------------------------------7. 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 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo
Protocolo de Colaboração com vista ao apoio das atividades e projetos da Associação de
Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira.” ------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PROTOCOLOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de setembro
corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------“O MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA, em conjunto com o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE ALBUFEIRA pretende celebrar um Protocolo de Colaboração com vista à gestão e
utilização do Pavilhão Desportivo da Escola Básica e Secundária de Albufeira e da
Escola EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita. --------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1. Se tratam de equipamentos que, dando resposta no período escolar aos utentes
deste Agrupamento de Escolas, têm condições para serem colocados ao serviço da
comunidade fora desse mesmo horário; -------------------------------------------------2. Albufeira dispõe de uma oferta desportiva significativa, a qual necessita de um
apoio de base ao nível dos espaços desportivos existentes; ----------------------------3. Entende o Município que os estabelecimentos deste Protocolo contribuem para a
criação de condições, para o fomento da atividade desportiva no concelho, porquanto
viabiliza a utilização dos Pavilhões Desportivos por parte de clubes e associações
locais que desenvolvam projetos de interesse para a comunidade; ---------------------4. O Município considera a atividade associativa dos clubes de interesse para o
concelho de Albufeira e para a região do Algarve, pelo que, no exercício das suas
competências, designadamente, as previstas na alínea u), do nº 1 do artº 33º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, nos arts. 6º, nº 1, e 46º, da Lei nº 5/2007, de 16 de
Janeiro, e no artº 2º do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro; -----------------5. A efetivação deste Protocolo trará um conjunto de responsabilidades acrescidas a
ambas as entidades que deve ser devidamente acautelada. ------------------------------------------------------------------- PROPONHO ------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar o estabelecimento do Protocolo
de Colaboração com vista à Gestão e Utilização do Pavilhão Desportivo da Escola Básica
e Secundária de Albufeira e da Escola EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita.” --------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------21 de setembro de 2021

O senhor vereador Victor Ferraz disse que só foram feitos protocolos com dois
agrupamentos, embora o Agrupamento de Escolas de Ferreiras também faça
cedência dos espaços aos clubes e não tenha direito a comparticipação financeira
como os outros agrupamentos. -------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que o Agrupamento de Escolas de Ferreiras deve fazer
um pedido formal neste sentido.-----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Cláudia
Guedelha, por se considerar impedida, ausentou-se da sala. --------------------------= PROTOCOLOS – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
DE ALBUFEIRA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de setembro
corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1) A Autarquia está entre as Entidades com competência em matéria de Infância e
Juventude, Saúde e Educação; -----------------------------------------------------------2) O Projeto SER - Técnicas de Relaxamento, é um programa escolar que já está
consolidado, tendo sido alargado a outros públicos-alvo, que não só as crianças dos
JI e 1º ciclo, mas também aos jovens, em contexto escolar; ---------------------------3) O propósito principal do Projeto é ensinar as criança/jovens a identificar, gerir e
controlar as suas Emoções, com o recurso a algumas técnicas de respiração e
relaxamento e alguns instrumentos simples, proporcionando um maior nível de bemestar interno; -----------------------------------------------------------------------------4) Este programa aposta no desenvolvimento de Competências Emocionais, que poderão
levar a um melhor desempenho escolar e contribuir para a diminuição de atitudes de
indisciplina, desmotivação, agressividade e bullying, pretendendo ainda prevenir
situações de violência, tendo também como objetivo, contribuir, para uma diminuição
de comportamentos de risco no nosso concelho; ----------------------------------------5) Considerando que de acordo com o artº 12º da Lei 147/ 99 de 1 de Setembro, a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma instituição oficial, não judiciária,
com autonomia funcional, que visa promover os direitos da criança e do jovem e
prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde,
formação, educação ou desenvolvimento integral; ----------------------------------------
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6) A CPCJ local manifestou interesse neste Programa de Técnicas de Relaxamento,
podendo ser bastante útil e auxiliar em processos já identificados e em certos
casos em acompanhamento; --------------------------------------------------------------7) Existe disponibilidade do Projeto SER, para colaborar em sessões com crianças e
jovens seguidos pela CPCJ local; ---------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a CMA delibere aprovar a adesão ao Protocolo de Colaboração, formalizando a
realização de parceria com a CPCJ local, para acompanhamento de casos indicados, para
a realização de sessões de Relaxamento, no âmbito do Projeto SER.” --------------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente a senhora vereadora Cláudia Guedelha que a seguir à votação
regressou à sala. ----------------------------------------------------------------------------= PROTOCOLOS – VHILS STUDIO – PROPOSTA =
Subscrita pelo senhor vereador Rogério Neto, em catorze de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“É intenção do Vhils Studio promover no do Concelho de Albufeira uma exposição
subaquática da autoria de Alexandre Farto (Vhils). Para que tal seja uma possível é
necessário estabelecer protocolo entre as partes. -----------------------------------------Assim, considerando que: --------------------------------------------------------------------1. Alexandre Farto aka Vhils (n. 1987) é um pintor e artista português mais
reconhecido do panorama Cultural Atual; ------------------------------------------------2. O Alexandre Farto (Vhils) foi um dos artistas portugueses escolhidos pela EDP para
dar corpo ao projeto EDP ART REEF (Changing Tomorrow Now. -----------------------3. Alexandre Farto (Vhils), artista português, vai criar uma exposição subaquática com
peças de centrais da EDP desativadas. O artista selecionará algumas destas
estruturas e produzirá peças de arte a submergir, para que se submetam a ação da
Natureza. ---------------------------------------------------------------------------------4. O valor simbólico desta iniciativa é importante, mas também o é, a intenção final da
obra que Vhils foi convidado a criar. -----------------------------------------------------5. Pretende-se a criação de uma exposição subaquática, pensada com o intuito de gerar
um novo recife artificial, que une a componente artística à biológica, que resultará
numa obra que irá ser transformada ao longo dos tempos, pela influência dos
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elementos, e que ajude também a transformar mentalidades, a favor de uma maior
harmonia entre nós e o planeta, uma forma de mudar já hoje o amanhã. ---------------6. A escolha de Vhils sobre o local de submersão das peças recaiu sobre a faixa
costeira do Concelho de Albufeira. ------------------------------------------------------7. Entende o Município de Albufeira que a diversificação de produto no combate à
sazonalidade continuará a ser a estratégia a seguir. Para tal, é necessário continuar
a trabalhar o desígnio de uma Albufeira todo o ano, complementando o produto sol e
mar a outros produtos de nicho, nomeadamente as atividades ligadas ao Mar, ao
Turismo Náutico e à Natureza, de forma a oferecer uma motivação acrescentada de
visita ao concelho e tornando o destino mais competitivo; ------------------------------8. A alínea o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,
conferem competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a
entidades e organismos com vista à execução de obras de interesse para o
Município, e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra; ---------------------------------------------9. O Decreto-Lei 72/2019, de 28 de maio, no seu artigo 1.º, concretiza 1 — O presente
decreto-lei concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais,
ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, nos seguintes domínios:
a. Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou
instalações de apoio à pesca não inseridos na área de jurisdição dos portos
comerciais nacionais principais ou secundários; -----------------------------------------b. Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou
exclusiva e de áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à
atividade portuária; -----------------------------------------------------------------------c. Estabelece ainda o mesmo decreto-Lei, na alínea a) do n.º 2, do artigo 4) a
competência do Município em administrar e fiscalizar os bens e as áreas do domínio
público que lhes compete; ----------------------------------------------------------------Proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------A digníssima Câmara delibere aprovar a outorga da minuta de protocolo, a celebrar
entre o Município de Albufeira e o Vhils Studio, anexa à presente proposta.” ------------Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------O senhor vereador Rogério Neto disse que a autarquia ontem foi contactada pelo
representante do artista no sentido de alterar o prazo de duração do protocolo,
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dado que a exposição ficará lá permanentemente. Referiu ainda que se tratam de
esculturas que ficarão submersas a cerca de dez metros e poderão ser visitadas.
Explicou também que com o passar do tempo elas se irão tornar quase em recifes
artificiais, sendo que o município vai ficar com o encargo da manutenção das boias
sinalizadoras. Sugeriu seguidamente que fosse considerado então um prazo de
cinquenta anos, em vez dos dez anos inicialmente propostos no protocolo, dado
tratar-se de um monumento subaquático. Informou ainda que já foram realizadas
reuniões com o senhor diretor da APA e com o senhor capitão do porto, ou seja,
já há algum desenvolvimento para que seja implementado este museu subaquático. -O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se esta iniciativa estava relacionada
com

o

Projeto

Oceano

Azul

da

Associação

Portuguesa

de

Intervenção

Cardiovascular. ------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Rogério Neto respondeu negativamente. Explicou depois que
este projeto irá ocupar uma área de duzentos metros quadrados localizada entre a
Praia da Oura e a Praia de Santa Eulália, a cerca de dez/doze metros de
profundidade. -------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se não era a mesma zona dos
recifes artificiais. --------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Rogério Neto respondeu negativamente. Explicou depois que os
recifes artificiais estão a cerca de trinta metros de profundidade e estão
localizados entre a Praia dos Olhos de Água e Vilamoura. -----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE UTILIDADE PÚBLICA - PRIME SKILLS
ASSOCIAÇÃO – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis 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 Prime Skills Associação, 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; -------------------------------------------
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3. Decorre de tal Parecer informação favorável, reconhecendo-se a Prime Skills
Associação como merecedora de ser declarado o Estatuto de Utilidade Pública,
porquanto: ---------------------------------------------------------------------------------A) A referida Associação é uma organização sem fins lucrativos, que tem como
principal objetivo ajudar os jovens a preparar melhor o seu futuro. -------------------B) Foi constituída em 2015, com o objetivo de dar continuidade a alguns dos programas
que vinham sendo implementados pela Fundação Jack Petchey – Portugal,
nomeadamente os que funcionavam em articulação com as escolas, visto o manancial
de experiência já adquirida nestes programas ter tido resultados comprovados. -----C) Tendo em consideração a conjuntura económica, as mudanças laborais e sociais, a
necessidade de apoio, inspiração e motivação dos jovens, torna imperativo dar
continuidade ao trabalho desenvolvido pela Jack Petchey. -----------------------------D) A Prime Skills Associação trabalha com associações sem fins lucrativos e escolas,
para promover o envolvimento da comunidade e responsabilidade pessoal na
sociedade, focando em especial os jovens entre os 10 e os 25 anos de idade. ---------E) A Prime Skills Associação pretende formar complementarmente os jovens, com vista
a prepará-los melhor para o futuro em relação ao seu desenvolvimento pessoal,
vocacional e empreendedor, tendo em conta o mundo do trabalho. ---------------------F) 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 Prime Skills Associação. ------------------------------ 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 Prime Skills Associação.”----------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------21 de setembro de 2021
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= NATAL DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO, DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS E DAS JUNTAS DE FREGUESIA – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
ORGANIZADORA DO NATAL 2021 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo
despacho proferido pela senhora vice-presidente, na falta do presidente, em treze de
setembro corrente, do seguinte teor: ------------------------------------------------------“O Município de Albufeira tem desde há vários anos proporcionado um convívio de
Natal aos seus trabalhadores, bem como aos trabalhadores das juntas de freguesia e
Bombeiros Voluntários de Albufeira. --------------------------------------------------------Face ao atual contexto de pandemia da Convid -19, tal não é viável, tendo em conta o
necessário cumprimento dos requisitos legais e das recomendações da Direção Geral de
Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------No entanto, e face à conveniência de manter a atribuição aos trabalhadores
supracitados de 1 Cabaz de Natal e a oferta de 1 brinquedo aos filhos até aos 12 anos
de idade, designo as seguintes funcionárias para integrarem a Comissão Organizadora
do Natal/2021: --------------------------------------------------------------------------------

Maria do Carmo Machado – Coordenadora; -----------------------------------------------

-

Ana Paula Anastácio; -----------------------------------------------------------------------

-

Ana Cristina Maia; -------------------------------------------------------------------------

-

Ana Mestre; --------------------------------------------------------------------------------

-

Carla Almeida; -----------------------------------------------------------------------------

-

Custódia Sobral; ---------------------------------------------------------------------------

-

Paula Marques. -----------------------------------------------------------------------------

Dê-se conhecimento à Exma. Câmara Municipal.” -------------------------------------------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= NATAL DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO, DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS E DAS JUNTAS DE FREGUESIA – ATRIBUIÇÃO DE CABAZES
DE NATAL – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Face à conveniência de proceder à habitual oferta a cada trabalhador da Câmara
Municipal, Juntas de Freguesia e Bombeiros Voluntários de Albufeira, de um “Cabaz de
Natal”, proponho, à semelhança do ano transato, o seguinte conteúdo: ------------------- 1 Garrafa de Vinho Espumante; ---------------------------------------------------------- 1 Garrafa de Vinho Tinto; ----------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021

 1 Garrafa de Vinho Branco; --------------------------------------------------------------- 1 Garrafa de Azeite; ---------------------------------------------------------------------- 1 Bacalhau (1,750 kg);--------------------------------------------------------------------- 1 Queijo (600 g); -------------------------------------------------------------------------- ¼ Presunto (750 grs.); -------------------------------------------------------------------- 1 Bolo Rei; --------------------------------------------------------------------------------- 1 Embalagem de passas; ------------------------------------------------------------------ 1 Embalagem de Broas Castelar; --------------------------------------------------------- 1 Embalagem de Bombons. ----------------------------------------------------------------Para o efeito, e no caso da Exma. Câmara Municipal concordar, serão abertos os
respetivos procedimentos de contratação pública com vista às respetivas aquisições.” --Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= NATAL DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO, DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS E DAS JUNTAS DE FREGUESIA – FIXAÇÃO DO PREÇO MÉDIO
DOS BRINQUEDOS A ADQUIRIR – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Albufeira tem, desde há vários anos, oferecido no Natal, um
brinquedo aos filhos dos trabalhadores da Câmara Municipal, Bombeiros Voluntários e
Juntas de Freguesia, com idades até aos 12 anos; ------------------------------------------Há conveniência em proceder à habitual oferta de um brinquedo aos filhos dos
trabalhadores da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Bombeiros Voluntários de
Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------------Que o Município dispõe de liquidez financeira para o efeito; ------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a Câmara Municipal delibere oferecer brinquedos aos filhos dos trabalhadores
supracitados e fixar, à semelhança do ano transato, o valor médio dos brinquedos a
adquirir em 30 € por criança, acrescido do IVA.” ------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS
= RECENSEAMENTO ELEITORAL 2020 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA
AS AUTARQUIAS LOCAIS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com o assunto em título referido e com origem da Divisão Financeira, foi
apresentada uma informação do seguinte teor: ---------------------------------------------21 de setembro de 2021
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“Verifica-se que já foi processada a favor do Município a transferência de verbas a que
se refere a Lei nº 13/99, de 22 de março e o nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º
162/79, de 30 de maio, os coeficientes (constantes) x, y, e z determinantes do
montante a transferir para cada município, são os seguintes: ----------------------------- Por município (x) = € 37,50 --------------------------------------------------------------- Por eleitor (y) = € 0,005 ------------------------------------------------------------------ Por freguesia (z) = € 24,00 --------------------------------------------------------------As importâncias transferidas foram calculadas com base nos resultados da atualização
dos eleitores inscritos até 31 de dezembro de 2020, conforme mapa n.º 1/2021
publicado no Diário da República, II série, n.º 41, de 01 de março de 2021 e inclui as
inscrições de cidadãos nacionais, da União Europeia e de outros cidadãos Estrangeiros
Residentes. -----------------------------------------------------------------------------------Os montantes transferidos foram calculados de acordo com a seguinte fórmula: --------(Verba por município) + (verba por eleitor x nº eleitores) + verba por freg.
nº de freguesias

Apresenta-se seguidamente um quadro resumo dos valores apurados: --------------------Freguesia
Albufeira e Olhos de Água
Ferreiras
Guia
Paderne
Total Geral

Recenseamento Eleitoral
155,59
60,63
51,02
47,04
€ 314,28

Havendo necessidade, a Câmara Municipal poderá reservar para despesas próprias com
as operações do recenseamento até 10% dos montantes apurados. -----------------------Submete-se à consideração superior a transferência ou não das verbas acima referidas
para as freguesias, referindo no entanto que em situações análogas, a Câmara deliberou
sempre autorizar a transferência da totalidade das verbas para as freguesias. ---------Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência da totalidade das
verbas em causa para as freguesias. -----------------------------------------------------= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 40 FOGOS EM
PADERNE – MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL AO CONTRATO =
Foi apresentada a minuta do Contrato Adicional ao contrato da empreitada em título
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia
arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------------O senhor vereador Victor Ferraz disse que nesta listagem de obras a mais
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existem duas expressões recorrentes: “erros de medição” e “omissões”, o que
poderá dizer que o caderno de encargos não foi bem feito. Afirmou depois que
este facto tem custos para o município, neste caso de cerca de quatrocentos mil
euros. Referiu ainda que na obra do bloco da Escola Diamantina Negrão existiram
muitas complicações, desde logo o facto de a obra ter sido fracionada em duas
fases, o que atrasou a realização da empreitada e fez com que as obras se
prolongassem por dois anos. Considerou também que o próprio planeamento desta
obra teve problemas graves, dado que foi retirado espaço das salas de aula e
também da arrecadação para se fazerem umas reentrâncias dentro do bloco. ------O senhor presidente disse que se tratam de questões relacionadas com o projeto.
O senhor vereador Victor Ferraz concordou, mas lembrou que na altura expressou
a necessidade de ser realizada uma reunião com os representantes da escola.
Referiu depois que na construção da obra também houve uma alteração, dado que
foi colocado mais um telhado com betão, o que obrigou a reforçar a estrutura e a
consequente entrada dos pilares nas salas de aula. Afirmou seguidamente que
agora ainda se constatou que toda a parte elétrica tem calhas externas, como se
se tratasse de uma instalação realizada após a construção, o que não faz qualquer
sentido, até porque estas calhas técnicas roubam espaço. Considerou também que
mais grave ainda foi a pré instalação de projetores para quadros sem sequer
perguntar à escola onde se queria colocar os quadros nas salas, constatando-se
agora que algumas salas nem sequer têm espaço para o quadro, tal a quantidade
de janelas que algumas salas têm. Lembrou depois que a última reunião entre a
escola e a autarquia foi em fevereiro de dois mil e dezanove, o que é de
lamentar. Defendeu seguidamente que no futuro se devem ouvir as pessoas da
escola para perceber onde se devem localizar os vários equipamentos. Considerou
ainda que não se deve abdicar do espaço escolar em detrimento da parte
arquitetónica, o que estragou completamente aquele bloco. Referiu também que
assim os alunos vão ficar apertados, quando a sala devia ter espaço suficiente
para um laboratório. Fez depois votos para que de futuro isto não volte a
acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente concordou. -----------------------------------------------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou qual a razão da obra ter ficado
cerca de quatrocentos mil euros mais cara. ----------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz explicou que se tratam de erros e omissões do
caderno de encargos, o que originou obras a mais.--------------------------------------21 de setembro de 2021

__________________________
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se trata de um aumento de 10%
face ao valor inicialmente previsto, o que deve ficar bem claro. ----------------------O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se ainda seriam aprovados mais
trabalhos a mais nesta empreitada.-------------------------------------------------------O senhor presidente respondeu negativamente. -----------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. ----------------------= RECURSOS HUMANOS – REFORÇO DE POSTOS DE TRABALHO - RESERVA DE
RECRUTAMENTO INTERNO CONSTITUÍDA PELA LISTA DE ORDENAÇÃO
FINAL HOMOLOGADA – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em dezasseis de setembro
corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------“Tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------------a) Face às carências de recursos humanos manifestadas, quer pela Divisão de Águas e
Saneamento, em matéria de assistentes operacionais; ---------------------------------b) Os postos de trabalho previstos nos procedimentos Concursais que se encontram em
tramitação são manifestamente insuficientes face às carências de recursos
humanos; ----------------------------------------------------------------------------------c) No mapa de pessoal de 2021 encontram-se ainda vagos dois postos de trabalho, na
carreira assistente operacional, área de atividade de canalizador; --------------------d) Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de
fevereiro, na redação em vigor, para suportar os encargos inerentes aos aludidos
postos de trabalho; -----------------------------------------------------------------------e) Compete ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 1, do artº 9º, do DecretoLei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, promover o recrutamento
de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho
previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado. -------------------------------Proponho, ------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 1, do artº 9º, do
Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação em vigor, aprovar o
recrutamento abaixo indicado, de acordo com a lista de ordenação final homologada: ---Procedimento Concursal Comum

Nº de postos de trabalho em acréscimo

Para constituição de relação jurídica de emprego público
por

tempo

indeterminado

tendo

em

vista

o

preenchimento de dois (2) postos de trabalho da

2

carreira/categoria de assistente operacional, área de
atividade de canalizador
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= RESTITUIÇÕES - VALORES PAGOS EM EXCESSO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de
Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, foi apresentada uma
informação do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------“Através

das

distribuições

SGDCMA/2021/57750,

SGDCMA/2021/60057,

SGDCMA/2021/59588, e SGDCMA/2020/55671, foi solicitado proceder à restituição
dos valores pagos em excesso, conforme quadro abaixo, sendo que a situação se
encontra devidamente informada e o valor a restituir. -------------------------------------VALOR A
Nome
Miloca Gomes Lé

NIF

RESTITUIR

256566682

€ 200,00

MOTIVO
Envio de Vale postal para
pagamento de OVP. A requerente
não lhe foi atribuída licença. Guia
n.º 2669 e Guia n.º 2430
SGDCMA/2021/60057 e
SGDCMA/2021/57750;

Prosandart - Organização de

506455815

€ 112,10

Eventos Culturais, Lda.

Transferência

efetuada

em

excesso.
Guia n.º 2550
SGDCMA/2021/59588

Ana Maria Fragoso de
Campos

182995313

€ 5,63

Pagamento efetuado em excesso.
SGDCMA/2020/55671

Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima
Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. -------------C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E
CULTURAL
= CANDIDATURAS – CAMPANHA DE APOIO À SENSIBILIZAÇÃO PARA OS
BENEFÍCIOS DA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA A QUE SE
REFERE O AVISO 4/2021 ICNF-DBEAC, DE 22 DE JULHO – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou um conjunto de medidas para a criação de
uma rede de centros de recolha oficial de animais de companhia (CRO) e para a
modernização dos serviços municipais de veterinária, estabelecendo a proibição do
abate de animais errantes como forma de controlo da população e privilegiando a
esterilização. ---------------------------------------------------------------------------------Na esteira do que é preconizado na lei e vem sendo prática de anos anteriores, o XXII
Governo constitucional, empenhado em garantir os resultados obtidos neste âmbito,
previu em Orçamento do Estado a promoção de uma campanha nacional de esterilização
de cães e gatos, em cooperação com os municípios ou com as entidades gestoras de
CRO intermunicipais e os organismos da administração direta do Estado envolvidos
nesta área, conforme previsto no referido n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 146/2017,
de 26 de abril, estabelecendo um apoio para a realização de intervenções de
esterilização de cães e gatos de companhia. ------------------------------------------------Assim, o Conselho Diretivo do ICNF I.P., nos termos da alínea h) do n.º 4 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 43/2019, de 29 de março, na sua redação atual, deliberou aprovar
as regras, procedimentos e prazos para as candidaturas à campanha de apoio à
sensibilização para os benefícios da esterilização de animais de companhia, constante
do AVISO 4/2021 ICNF-DBEAC. -----------------------------------------------------------O aviso determina que o montante global de apoio disponível é de 100.000,00€ (cem mil
euros). O apoio financeiro reveste natureza não reembolsável e é atribuído por
municípios ou por entidades gestoras de CRO intermunicipal, até um limite máximo de
400,00€ (quatrocentos euros) por Município beneficiário. --------------------------------De acordo com o capítulo V do Aviso 4/2021 ICNF-DBEAC, para se habilitarem ao apoio
financeiro os municípios deverão proceder ao preenchimento e submissão de um
formulário de candidatura disponibilizado no sítio da internet do ICNF I.P., até ao dia
15 de outubro de 2021. ----------------------------------------------------------------------De acordo com a alínea ii) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
na sua atual redação, compete à Câmara Municipal proceder à captura, alojamento e
abate de canídeos e gatídeos. ---------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: ---------------------- A formalização da intenção de candidatura ao apoio financeiro para campanha de
apoio à sensibilização para os benefícios da esterilização de animais de companhia a
que se refere o Aviso 4/2021 ICNF-DBEAC, de 22 de julho.” -------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do formulário de candidatura, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos
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respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= CANDIDATURAS – CAMPANHA DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO
DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO ANO DE 2021 A QUE SE REFERE O AVISO
N.º 5/2021 ICNF-DBEAC, DE 22 DE JULHO – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou um conjunto de medidas para a criação de
uma rede de centros de recolha oficial de animais de companhia (CRO) e para a
modernização dos serviços municipais de veterinária, estabelecendo a proibição do
abate de animais errantes como forma de controlo da população e privilegiando a
esterilização. ---------------------------------------------------------------------------------Na esteira do que é preconizado na lei e vem sendo prática de anos anteriores, o XXII
Governo constitucional, empenhado em garantir os resultados obtidos neste âmbito,
previu em Orçamento do Estado a promoção de uma campanha nacional de esterilização
de cães e gatos, em cooperação com os municípios ou com as entidades gestoras de
CRO intermunicipais e os organismos da administração direta do Estado envolvidos
nesta área, conforme previsto no referido n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 146/2017,
de 26 de abril, estabelecendo um apoio para a realização de intervenções de
esterilização de cães e gatos de companhia. ------------------------------------------------Paralelamente, estas medidas são acompanhadas por uma campanha de identificação e
registo, destinada a promover a detenção responsável dos animais de companhia e a
contrariar o abandono e salvaguardar o bem-estar animal, bem como a saúde e a
segurança das pessoas.-----------------------------------------------------------------------O Aviso n.º 5/2021 ICNF-DBEAC, de 22 de julho aprova assim um apoio financeiro no
montante global de 100.000€ (cem mil euros), para o registo eletrónico de animais de
companhia. ------------------------------------------------------------------------------------O apoio financeiro reveste natureza não reembolsável e consiste na comparticipação
pelo ICNF I.P., do montante máximo de 4,5 euros relativo à aquisição do dispositivo
eletrónico designado por «Transponder», para efeitos de marcação de cães ou gatos de
companhia, bem como o respetivo registo no SIAC, a realizar por médico veterinário
em condições adequadas para o tipo de intervenção. No entanto, a verba máxima
atribuída, 4,5 euros, poderá ser reduzida por rateio, se o montante total das
candidaturas for superior ao montante disponível para efeitos da presente campanha. --21 de setembro de 2021
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De acordo com o número 1 do capítulo V do Aviso n.º 5/2021 ICNF-DBEAC, de 2 de
julho, para se habilitarem ao apoio financeiro os municípios deverão manifestar essa
intenção mediante o preenchimento e submissão dos formulários de candidatura,
disponibilizados ICNF I.P., até ao dia 15 de outubro de 2021. -----------------------------De acordo com a alínea ii) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
na sua atual redação, compete à Câmara Municipal proceder à captura, alojamento e
abate de canídeos e gatídeos. ---------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: ---------------------- A formalização da intenção de candidatura ao apoio financeiro identificação
eletrónica e registo de animais de companhia no ano de 2021 a que se refere o Aviso
n.º 5/2021 ICNF-DBEAC, de 22 de julho.” ----------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do formulário de candidatura, 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 – CAMPANHAS DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E
GATOS DE COMPANHIA A QUE SE REFERE O DESPACHO N.º 7275/2021, DE
22 DE JULHO – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, estabeleceu, no n.º 3 do artigo 2.º, como tarefa
dos organismos da administração central do Estado, em colaboração com as autarquias
locais, o movimento associativo e as organizações não-governamentais, a promoção de
campanhas de esterilização de animais errantes, como forma privilegiada de controlo
da sua população, com o objetivo de assegurar a eliminação do recurso ao abate para o
efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º da referida lei todos os animais que sejam recolhidos
pelos centros de recolha oficial de animais de companhia (CRO) e que não sejam
reclamados, no prazo de 15 dias a contar da data da sua recolha, devem ser
esterilizados e, posteriormente, encaminhados para adoção. ------------------------------Por outro lado, além da lei 27/2016, de 23 de agosto, também a Resolução do Conselho
de Ministros n.º 78/2021 que aprova o Programa Nacional para os Animais de
Companhia veio reconhecer a importância das associações zoófilas no controlo da
população de animais errantes, nomeadamente através das parcerias estabelecidas com
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os municípios, e do acolhimento de animais cujos detentores se veem impossibilitados
de manter. Neste contexto, importa apoiar estas organizações, enquanto parceiras na
estratégia de promoção do bem-estar animal e controlo de animais errantes. ------------O XXII Governo constitucional, empenhado em garantir os resultados obtidos neste
âmbito, previu em Orçamento do Estado a promoção de uma campanha nacional de
esterilização de cães e gatos, em cooperação com os municípios ou com as entidades
gestoras de CRO intermunicipais e os organismos da administração direta do Estado
envolvidos nesta área, conforme previsto no referido n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º
146/2017, de 26 de abril. --------------------------------------------------------------------Assim, o Conselho Diretivo do ICNF I.P., nos termos da alínea h) do n.º 4 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º43/2019, de 29 de março, na sua redação atual, deliberou aprovar as
regras, procedimentos e prazos para as candidaturas ao apoio financeiro das
campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos no ano de 2021, constante do Aviso
3/2021 ICNF-DBEAC.------------------------------------------------------------------------O aviso determina que o montante global de apoio disponível é de 1.000.000,00€ (um
milhão de euros). O apoio financeiro reveste natureza não reembolsável e é atribuído
por cão ou gato esterilizado nas instalações adequadas de um CRO ou num centro de
atendimento médico veterinário autorizado para o efeito, até um limite máximo de
15.000,00€ por Município beneficiário. As despesas pagas com esterilizações
realizadas, apenas serão elegíveis se forem efetuadas através dos CROs ou das
associações zoófilas legalmente constituídas, entre 1 de janeiro e 30 de setembro de
2021. ------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o capítulo V do Aviso 3/2021 ICNF-DBEAC, para se habilitarem ao apoio
financeiro os municípios deverão proceder ao preenchimento e submissão de um
formulário de candidatura disponibilizado no sítio da internet do ICNF I.P., até ao dia
15 de outubro de 2021. ----------------------------------------------------------------------De acordo com a alínea ii) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
na sua atual redação, compete à Câmara Municipal proceder à captura, alojamento e
abate de canídeos e gatídeos. ---------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: ---------------------- A formalização da intenção de candidatura ao apoio financeiro para esterilização de
cães e gatos de companhia a que se refere o Despacho n.º 7275/2021, de 22 de
julho.”--------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta fazia-se acompanhar do formulário de candidatura, documento que se dá
por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos
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respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PISCINAS MUNICIPAIS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS
MUNICIPAIS ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O horário de funcionamento do Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira, de
acordo com o Art.º 35.º do Regulamento, publicado no Apêndice n.º 11 – II Série –
n.º 24 – de 2 de Fevereiro de 2006, será definido anualmente pela Exm.ª Câmara
Municipal

de

Albufeira,

cabendo

àquele

órgão

deliberar

sobre

eventuais

ajustamentos e alterações ao horário fixado, que se evidenciem necessários à
efectiva satisfação dos interesses do Município; ---------------------------------------2. De igual modo e de acordo com o Art.º 36.º do citado Regulamento, as Piscinas
funcionam por épocas desportivas compreendidas entre os meses de Setembro e de
Julho do ano seguinte, encerrando durante o mês de Agosto, que o início das
actividades da E.A.A (Escola Actividades Aquáticas), será definido anualmente pela
Câmara Municipal de Albufeira; ----------------------------------------------------------Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------A excelentíssima Câmara Municipal delibere aprovar o funcionamento do Complexo de
Piscinas Municipais de Albufeira para a época desportiva 2021/22, nos seguintes
termos: ---------------------------------------------------------------------------------------1. Abertura do Complexo de Piscinas ao Público, para as diversas atividades aí
desenvolvidas entre os meses de Setembro 2021 a Julho 2022, nomeadamente a
Natação em Regime Livre e Natação de competição, de 2.ª a 6.ª feira, com horário
contínuo até às 21:00h e aos Sábados até às 14:00h. -----------------------------------2. Que o início das Actividades da E.A.A (Escola de Actividades Aquáticas) na época
desportiva de 2021/22, seja compreendido entre os meses de Outubro de 2021 e
Julho de 2022, desde que estejam reunidas as condições de segurança, higienização,
de acordo com as diretivas da Resolução de Conselho de Ministros e as orientações
vigentes da DGS quanto à situação da pandemia covid 19 e a aprovação do Mapa dos
horários/aulas do Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira (em anexo).” --------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se
considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência a senhora vice21 de setembro de 2021

presidente. -----------------------------------------------------------------------------------= PISCINAS MUNICIPAIS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS - ÉPOCA
DESPORTIVA 2021/2022 – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Pelo Futebol Clube de Ferreiras, é solicitado a disponibilização do Complexo
Desportivo das Piscinas Municipais de Albufeira, para o desenvolvimento de Atividades
Aquáticas e performance de Natação para treinos e competições, para a presente
época desportiva entre Setembro de 2021 e Julho de 2022. ------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------1. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos
equipamentos desportivos municipais, nomeadamente o Complexo de Piscinas
Municipais de Albufeira – Piscinas e Ginásio; --------------------------------------------2. Que o Futebol Clube de Ferreiras, através da sua Secção de Natação tem
contribuído para o desenvolvimento desportivo e o aumento da prática desportiva
federada na área da natação e dos desportos aquáticos no concelho de Albufeira. ---3. Que o Clube, ao longo da época desportiva, com os seus atletas, em competições
aquáticas, nos vários escalões etários, nos Campeonatos Zonais, Nacionais e
Internacionais de Natação, promovendo as Piscinas Municipais de Albufeira. ---------4. Que através deste tipo de apoio e cooperação institucional, o Município de
Albufeira, contribui de forma decisiva para a dinamização e desenvolvimento da
modalidade de Natação em Albufeira, apoiando deste modo os jovens do concelho; --5. Qua a devida organização se realiza no escrupuloso respeito pelas regras de saúde e
segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde, tendo em conta a atual situação
pandémica que atravessamos. ------------------------------------------------------------6. Que a atividade a desenvolver por parte do Clube, se enquadre na Lei n.º 75/2013 Regime jurídico das Autarquias Locais, aprova o estatuto das entidades
intermunicipais na Secção III - Câmara municipal, da Subsecção I Competências
onde refere no Artigo 33.º Competências materiais da Alínea u), “Promover…, e
apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou
outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a
promoção da saúde e prevenção das doenças;” ------------------------------------------Proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar e isentar o Futebol Clube de Ferreiras,
do pagamento das taxas previstas, de acordo com o nº 1 e nº 2 do art.º 21 do
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regulamento das Piscinas Municipais de Albufeira, das instalações do complexo de
Piscinas Municipais de Albufeira – nos seguintes termos: ---------------------------------- Cedência: ----------------------------------------------------------------------------------o Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder 4 Pistas do Plano
de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, 2ª a 6ª feira:
2ª - 4 Pistas das 16:30h às 19:15h; 3ª - 4 Pistas das 16:30h às 19:15h; 4ª - 4 Pistas
das 16:30h às 19:15h; 5ª - 4 Pistas das 16:30h às 18:25h e 3 pistas das 18:30h às
19:15h; 6ª - 4 Pistas das 16:30h às 19:15h. ----------------------------------------------o Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder Pistas do Plano
de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, 2ª - 3 Pistas
das 19:20h às 20:05h; 3ª - 4 Pistas das 19:20h às 20:05h; 4ª - 3 Pistas das 19:20h
às 20:05h; 5ª - 4 Pistas das 19:20h às 20:05h; 6ª - 3 Pistas das 19:20h às 20:05h; -o Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder 5 Pistas do Plano
de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, 2ª a 6ª feira
das 20:05h às 20:55h: 2ª - 5 Pistas; 3ª - 4 Pistas; 4ª - 5 Pistas; 5ª - 4 Pistas; 6ª - 4
Pistas. -------------------------------------------------------------------------------------o Autorização para utilização do Plano de Água – Tanque de Competição das Piscinas
Municipais de Albufeira para os treinos das equipas de Natação Pura, Masters e
Triatlo de 2ª a 6ª Feira das 9:00 às 11:00 - 3 pistas – conforme a disponibilidade
dos serviços, situação decorrente da Pandemia Covid 19, com marcação prévia por
parte do clube para regime livre e em articulação com o Chefe de Divisão da DDJ. --o Para treinos das equipas de Natação Pura Masters e Triatlo, ceder 5 Pistas do Plano
de Água – Tanque de Competição das Piscinas Municipais de Albufeira, aos Sábados
das 09:00h às 12:30h. --------------------------------------------------------------------o Para treinos das equipas do clube – Tanque de Recreação das Piscinas Municipais de
Albufeira de 2ª a 6ª feira, ceder as 3 Pistas de acordo com o seguinte: 2ª - 3 Pistas
das 16:45h às 18:25h; 3ª - 3 Pista das 16:30h às 17:40h e - 2 Pista das 17:40h às
18:25h; 4ª - 2 Pista das 16:45h às 18:25h; 5ª - 3 Pista das 16:30h às 18:25h; 6ª - 2
Pista das 16:45h às 18:25h. --------------------------------------------------------------o Para as classes dos Protocolos do Albufeira a Nadar, Mergulhar no Futuro - NEE,
Plano de Água – no Tanque de Recreação: 2ª, 4ª e 5ª - 3 Pistas das 9:30h às 12:15h;
3ª 6ª - 3 Pistas das 9:30h às 10:30h e Tanque de Aprendizagem das Piscinas
Municipais de Albufeira, de 2.ª a 6.ª feira, das 9:30h às 12:15h. ---------------------o Autorização para utilização da Sala ginásio para os treinos das equipas de Natação
Pura, Masters e Triatlo para o uso normal a par dos utentes das piscinas, da Sala de
21 de setembro de 2021

Ginásio junto ao plano de água, para aquecimento e treino complementar dos atletas
de natação. --------------------------------------------------------------------------------o Autorização para utilização do Ginásio para os treinos das equipas de Natação Pura,
Masters e Triatlo para o uso do Ginásio sem presença de técnico do Clube para os
atletas nascidos em 2004 (17 anos) e mais velhos. Estes atletas são pré adultos. ----o Autorização para utilização do Ginásio para os treinos das equipas de Natação Pura,
Masters e Triatlo para o uso do Ginásio às 2ª, 4ª e 6ª feiras das 8h00 às 9h00 com
a presença de técnico do Clube. ----------------------------------------------------------o Autorização para utilização do Ginásio para os treinos das equipas de Natação Pura,
Masters e Triatlo para o uso aos sábados, das 10h30 às 12h30 com a presença de
técnico do Clube. --------------------------------------------------------------------------o Autorização para utilização de regime livre de Ginásio e Natação, sem a presença do
treinador, com marcação prévia por parte do clube e em articulação com os serviços,
conforme as disponibilidades. ------------------------------------------------------------o Cedência de cacifos para os técnicos do clube nos balneários gerais, conforme a
disponibilidade e análise do Chefe de Divisão DDJ. -------------------------------------o Utilização pontual de espaço apropriado para promoção e serviço de café e bolos,
aquando da realização de provas e competições de Natação nas Piscinas quer pelo
clube quer em parceria com outras entidades, conforme as disponibilidades do
complexo, analisada e informada pelo Chefe de Divisão da DDJ. -----------------------o Autorização para a colocação de material de promoção e divulgação do Clube,
através da colocação de roll-ups em locais apropriados fora do plano de água e a
colocação no plano de água de uma lona de 6mtsx2mts, com referências ao Clube aos
seus atletas e aos seus patrocinadores, analisada e informada pelo Chefe de Divisão
da DDJ.------------------------------------------------------------------------------------o Utilização do material desportivo e pedagógico existente nas Piscinas, mediante
pedido prévio e consoante a disponibilidade da DDJ. -----------------------------------o Cedência do Complexo de Piscinas Municipais e Albufeira para utilização pontual
entre 2ª a 6ª feira, fins-de-semana e feriados para a realização de meetings,
festivais, torneios, estágios, formações pedagógicas, promoção de modalidades,
encontros ou competições particulares com outras equipas convidadas; para a
realização de Eventos Desportivos e Competições, de acordo com a disponibilidade
do Complexo de Piscinas e em datas e horários a acordar previamente, com o Chefe
de Divisão da DDJ. ------------------------------------------------------------------------o Colaborar na realização de Eventos e Festivais Aquáticos e na deteção, captação de
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atletas da Escola de Atividades Aquáticas do Município. -------------------------------o Solicitar a colocação de vitrina conforme de espaços apropriados para divulgação /
exposição e informações relevantes do clube, em articulação com Chefe de Divisão
da DDJ. -----------------------------------------------------------------------------------o Autorizar a abertura excecional do Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira
para treinos treinos bi-diários do clube, em articulação com a disponibilidade dos
serviços, ao longo da época desportiva. --------------------------------------------------o Autorizar a abertura excecional, por parte do técnico de manutenção multitécnica Cisec, com contrato válido com o Município de Albufeira, nos horários referidos de
forma a garantir as condições de segurança dos equipamentos e a qualidade química
das águas das piscinas.” ------------------------------------------------------------------O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a execução deste protocolo iria
permitir a normal utilização pública das instalações das Piscinas Municipais. --------A senhora vice-presidente respondeu afirmativamente. --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência. -----------------------------------------------------------------= PAVILHÕES DESPORTIVOS - GINÁSIO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE
ALBUFEIRA – CLUBES E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO - ÉPOCA DESPORTIVA
2021/2022 – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Pelos Clubes e Associações do Concelho (Clube de Basquete de Albufeira, Imortal
Basket Club, 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 do Ginásio do Pavilhão Desportivo de Albufeira, até 30
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
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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; ---------------------------------------------------------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 o Ginásio do Pavilhão Desportivo de
Albufeira, para a realização de treinos e actividades na época desportiva
2021/2022, que tem início a 21 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 do
equipamento desportivo, 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.” --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PAVILHÕES DESPORTIVOS - PAVILHÃO DESPORTIVO DE PADERNE – CLUBE
JUVENTUDE DESPORTIVA DE PADERNE - ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022
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– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Pelo Clube Juventude Desportiva de Paderne, foi através da informação da Divisão de
Desporto junto ao presente, solicitada autorização de apoio para a realização de
treinos, através da cedência do Pavilhão Desportivo de Paderne, até 30 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; ---------------------------------------------------------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 o Clube do Concelho supra
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mencionado, nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------- Autorizar o referido clube a utilizar o Pavilhão Desportivo de Paderne, para a
realização de treinos na época desportiva 2021/2022, que tem início a 21 de
Setembro de 2021 e fim a 30 de Junho de 2022, às terças e quintas-feiras entre as
21:30 e as 23:00 horas; ------------------------------------------------------------------ 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.” --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= PAVILHÕES DESPORTIVOS - PAVILHÃO DESPORTIVO DE ALBUFEIRA –
IMORTAL BASKET CLUB - ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente,
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------------------------------------------“Pelo Imortal Basket Club, foi através da informação da Divisão de Desporto junto ao
presente, solicitada autorização de apoio para a realização de treinos, através da
cedência do Pavilhão Desportivo de Paderne, até 30 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; ------------------------------21 de setembro de 2021
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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; ---------------------------------------------------------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 o Clube do Concelho supra
mencionado, nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------- Autorizar o referido clube a utilizar o Pavilhão Desportivo de Albufeira, para a
realização de treinos na época desportiva 2021/2022, que tem início a 21 de
Setembro de 2021 e fim a 30 de Junho de 2022, às terças e quintas-feiras entre as
12:00 e as 13:30 horas; ------------------------------------------------------------------- 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.”--------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA
N.º 154/2021 – 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 275,00€ (duzentos e setenta
e cinco euros), à Candidatura N.º 154/2021 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 sere pago no início do mês correspondente.--------------------------------------c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de
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subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” -------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA
N.º 160/2021 – 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:-------------------------------------------------------------------------------------“Face ao exposto sugere-se que a Exª Câmara delibere: -----------------------------------Não atribuir subsídio de arrendamento à presente candidatura tendo em conta que não
cumpre o o estabelecido na alínea d) do nº 1 do Artº 5 do Regulamento de Atribuição de
Subsídio ao Arrendamento.” -----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente com
fundamento no facto de os seus netos constarem da lista, e invocando o previsto
na alínea b) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento
Administrativo, e o senhor vereador Victor Ferraz, com fundamento no facto de
fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de Escolas de Ferreiras e
invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do
Código do Procedimento Administrativo, suscitaram as respetivas situações de
impedimento, tendo-se ambos ausentado da sala assumindo a presidência a
senhora vice-presidente. -------------------------------------------------------------------= AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO 2021/2022
– MONTANTES A COMPARTICIPAR AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES
– PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor:
“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1. Que a atribuição de auxílios económicos é destinada a alunos inseridos em agregados
familiares caracterizados por uma situação socioeconómica carenciada, com
necessidade de comparticipações para fazerem face aos encargos com refeições,
livros, material escolar, transporte e atividades complementares, relacionados com o
prosseguimento da escolaridade; ---------------------------------------------------------2. Que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33, da lei n.º 75/2013, de 12 de
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Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar,
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios
económicos a estudantes; ----------------------------------------------------------------3. Que foram cumpridas as orientações emanadas do Despacho n.º 8452_A/2015 de 31
de Julho, alterado pelos Despacho n.º 5296/2017 de 16 de Junho e Despacho n.º
7255/2018 de 31 de julho, do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação; ---------------------------------------------------------------------------------4. Que os valores a atribuir para comparticipação de material escolar estão de acordo
com o Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho, Anexo III, do Gabinete da
Secretária de Estado Adjunta e da Educação: Escalão A: 16€, Escalão B: 8€; --------5. Que os valores a atribuir para comparticipação de visita de estudo estão de acordo
com o Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho, Anexo III, do Gabinete da
Secretária de Estado Adjunta e da Educação: Escalão A: 20€, Escalão B: 10€; -------PROPONHO ----------------------------------------------------------------------------------Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar: -------------------------------------a) A listagem de atribuição dos Auxílios Económicos para o ano letivo 2021/2022; -----b) O pagamento dos respetivos valores aos Agrupamentos Escolares, da seguinte
forma: Agrupamento Albufeira Poente – 2.554€, Agrupamento de Escolas de
Ferreiras – 6.796€ e Agrupamento de Escolas de Albufeira – 4.150€.” ----------------Esta proposta fazia-se acompanhar da listagem nela referida, documento que se dá por
integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos
respeitantes à presente reunião. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -----------------Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Victor Ferraz,
que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente reassumido
a presidência. --------------------------------------------------------------------------------= FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE OBRA - “FORMAÇÃO DO
TURISMO E FUTURO NO APÓS PANDEMIA” – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, em treze de setembro corrente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------a) Compete à Câmara Municipal a gestão dos seus bens, móveis e imóveis, tangíveis e
não tangíveis; -----------------------------------------------------------------------------b) Um livro é um bem móvel tangível com repercussões imanentes; -----------------------c) O livro “Formação do Turismo e Futuro no após Pandemia” é uma obra da autoria e
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da edição do Município; -------------------------------------------------------------------d) Trata-se de um documento importante para quem pretende conhecer o modelo de
crescimento turístico do Concelho pelo que a sua disponibilização ao público através
de venda é necessário; --------------------------------------------------------------------Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------Que a digníssima Câmara Municipal delibere fixar e aprovar o PVP da obra “Formação
do Turismo e Futuro no após Pandemia” no valor de 12 Euros, na medida em que o preço
de custo tipográfico se cifrou em 8.41 Euros (1500 exemplares) mas envolveu outros
custos, nomeadamente, o ISBN (International Standard Book Number), expedição por
correio de exemplares a fontes informativas, criação de design, entre outros.” ---------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO
= PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE
LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos
Municipais foi apresentada uma informação, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à
presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS
= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CONCESSÃO
DA REDE DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (REDE GIRO) –
CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO =
Relacionado com este concurso foi apresentado um despacho proferido pela senhora
vice-presidente da câmara, na falta do presidente, em treze de setembro corrente, do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------1. O descrito na informação técnica datada de 13 de setembro de 2021, que se
considera aqui como integralmente reproduzida, e que se anexa; ----------------------2. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal
(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro), de,
pelo menos, 2 (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; ----------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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3. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei
n.º 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: ----------------------------------------------------------------------------------- A caducidade da adjudicação praticada em favor da concorrente Vimeca
Transportes – Viação Mecânica de Carnaxide, Ldª; ------------------------------------- Adjudicar o contrato em favor do concorrente graduado em lugar imediatamente
subsequente ao do concorrente cuja adjudicação caducou; ----------------------------- Notificação destas decisões aos concorrentes; ----------------------------------------- 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.
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA NORTE DE PADERNE –
FASE 1 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento, foi
apresentada uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo: ------------------------------------------------------------------------------------”3. Conclusão ---------------------------------------------------------------------------------O presente parecer enquadra-se nas figuras jurídicas dos artigos 282.º, 373.º 374.º
377.º e 403.º do D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro do Código dos Contratos Públicos, na
sua atual redação. ----------------------------------------------------------------------------Pelo acima exposto, submete-se à consideração da Exma. Câmara Municipal: -------------- Deferir a intenção de concessão de prorrogação do prazo global da empreitada, por
um período de 110 dias. ----------------------------------------------------------------------- A notificarão à empresa Manuel António & Jorge Almeida, Construções, S.A. para
apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data de receção da decisão do
Dono de Obra, o programa de trabalhos, o cronograma de mão-de-obra e equipamentos
e plano de pagamentos, em conformidade com a prorrogação que lhe seja concedida.”---Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma:---------------------------------------------------------------------------a) conceder a prorrogação do prazo para a conclusão da empreitada, por um
período de cento e dez dias; --------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021

b) notificar a empresa Manuel António & Jorge Almeida, S.A., para, no prazo de
quinze dias, apresentar o programa de trabalhos, o cronograma de mão-de-obras
e equipamentos e plano de pagamentos. ---------------------------------------------------= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA
MOSQUEIRA, INCLUINDO CONDUTAS ADUTORAS DE INTERLIGAÇÃO AO
SISTEMA EXISTENTE – TRABALHOS COMPLEMENTARES E TRABALHOS A
MENOS – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Águas e Saneamento foi
apresentada uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui
referindo:-------------------------------------------------------------------------------------“Com base no que foi mencionado em cima, remete-se à consideração superior: ----------a) A realização de trabalhos complementares, com preços unitários contratuais, no
valor de 24.855,38 euros, acrescido de IVA, correspondente 1,82% do valor da
empreitada; -----------------------------------------------------------------------------------b) A realização de trabalhos complementares, com preços acordados entre as partes,
no valor de 55.291,49 euros, acrescido de IVA, correspondente a 4,05% do valor da
empreitada; -----------------------------------------------------------------------------------c) A supressão de trabalhos (contratuais) no valor de 20.183,36 euros, acrescido de
IVA; -------------------------------------------------------------------------------------------d) Determinar a celebração de contrato adicional prevendo a realização de trabalhos
complementares no valor referido em a) e b) e a supressão de trabalhos no valor
referido em c), da ponderação conjunta dos quais resulta um acréscimo do valor da
empreitada de 59.963,51 euros, acrescido de IVA, cifrando-se o valor da empreitada
em 1.423,811,69 euros, acrescido de IVA.” -------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
termos da mesma: ---------------------------------------------------------------------------a) concordar com a realização de trabalhos complementares, com preços unitários
contratuais, no valor de vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e
trinta e oito cêntimos acrescido de IVA; ------------------------------------------------b)

concordar

com

a

realização

de

trabalhos

complementares,

com

preços

acordados entre as partes, no valor de cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa
e um euro e quarenta e nove cêntimos acrescido de IVA;------------------------------c) concordar com a supressão de trabalhos contratuais no valor de vinte e mil,
cento e oitenta e três euros e trinta e seis cêntimos, acrescido de IVA; -----------21 de setembro de 2021
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d) determinar a celebração de contrato adicional prevendo a realização de
trabalhos complementares no valor referido em a) e b) e a supressão de trabalhos
no valor referido em c), da ponderação conjunta dos quais resulta um acréscimo do
valor da empreitada de cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e três euros e
cinquenta e um cêntimos, acrescido de IVA, cifrando-se o valor da empreitada em
um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e onze euros e sessenta e
nove cêntimos, acrescido de IVA. ---------------------------------------------------------= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA
MARCA MERCEDES, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO –
PRORROGAÇÃO DE PRAZO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias,
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: --------“Pedido de prorrogação relativamente ao ajuste direto para fornecimento contínuo de
peças e acessórios para viaturas da marca Mercedes, incluindo serviços de reparação e
manutenção, até ao limite de 16.080€+IVA - 2021/2022/2023. --------------------------Verificou-se um pedido de prorrogação de para apresentação de proposta pela firma
convidada Starsul- Comércio de Automóveis, S.A. (NIF 501 333 410) devido a
problemas técnicos conforme notificação através da plataforma eletrónica de
contratação pública, localizada no website “www.saphety.com/saphetygov”. --------------- …”Por motivos da leitura do Cartão de Cidadão não reconhecer no leitor de cartões,
venho por este meio solicitar prorrogação do envio das propostas…” ---------------------Sobre este pedido pela firma compete informar: ------------------------------------------Não se verifica qualquer inconveniente de prorrogação do prazo em mais 3 dias, desta
forma submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal para aprovação do
pedido de prorrogação.” ---------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos
serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------------= GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS - PLANO PATRIMONIAL DE
INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA =
Relacionada com este assunto foi apresentado o Plano Patrimonial de Infraestruturas
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. ----------Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------= NATUREZA DE CAMINHOS – NATUREZA DO CAMINHO
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FONTAINHAS/PEDREIRAS, FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, na falta do presidente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Foi solicitado pelo requerente, informação relativa à natureza do caminho
referenciado. ---------------------------------------------------------------------------------Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa não consta da
lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza.
Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município
de Albufeira; ------------------------------------------------------------------------------2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; ----------------3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos
necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de
acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa nº 05
e 07 da distribuição em assunto, para análise o caminho foi divido em dois troços; ---4) Na informação Jurídica consta o seguinte: ----------------------------------------------Após análise da ficha esquemática constante na etapa 7, e atenta aos dados que a
mesma contém, bem como ao histórico que vem plasmado nas fotos aéreas, podemos
concluir que o troço em apreço detém características para ser considerado como
caminho publico. Como tem sido apanágio deste serviço, a noção de caminho público diz
respeito, ao conceito que partilhamos e que decorre de uma interpretação restritiva do
Assento do Supremo Tribunal de Justiça de 19.04.89 – agora com valor de acórdão de
uniformização de jurisprudência – segundo a qual, são públicos, os caminhos que, desde
tempos imemoriais, estão no uso directo e imediato do público, para fins de utilidade
pública. ----------------------------------------------------------------------------------------O interesse público tem, de acordo com o já referido conceito restritivo, de ser
aferido em função da finalidade ou destino dos prédios a que por esse caminho se
acede. Ora, fazendo ligação entre dois caminhos públicos, o mesmo está, em nossa
opinião à disposição de todas as pessoas, pelo que o mesmo está no uso directo e
imediato do público para fins de utilidade pública, pelo que nos parece, salvo melhor e
superior entendimento, estarmos perante um caminho público. ----------------------------Para melhor entendimento do anteriormente referido, importa trazer à colação o
conceito de caminho público. -----------------------------------------------------------------A esse propósito, interessa fazer referência à inexistência de norma legal que permita
identificar ou classificar os caminhos públicos (que não se confundem com caminhos
21 de setembro de 2021

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

municipais, na medida em que estes integram os caminhos e estradas previstos e
regulados pelo Regulamento Geral de estradas e Caminhos Municipais, aprovado pela Lei
nº 2110, de 19 de Agosto de 1961), razão pela qual, para o efeito, teremos de lançar
mão da jurisprudência produzida pelos tribunais. ------------------------------------------Até à formulação do Assento nº 126IA0/89, de 19 de Abril de 1989, a jurisprudência
dividia-se entre duas orientações: ----------------------------------------------------------Uma no sentido de que “são públicos, os caminhos que, além de se encontrarem no uso
direto e imediato do público, tenham sido administrados pelo Estado ou outra pessoa de
direito público e se encontrem sob a sua jurisdição”; --------------------------------------Outra no sentido “de se considerarem públicos os caminhos sempre que eles estejam no
uso direto e imediato do público”; -----------------------------------------------------------O referido assento - produzido ao abrigo do, já revogado, artigo 2º do Código Civil, nos
termos do qual os tribunais tinham poderes para, mediante a formulação de assentos,
fixar doutrina com força obrigatória geral - vem definir que “são públicos os caminhos
que, desde tempos imemoriais, estão no uso direto e imediato do público”, deixando de
ser, aquela, uma questão controvertida. ----------------------------------------------------Importa, agora, aclarar o conceito de “tempos imemoriais” que, à semelhança da
“dominialidade”, tem sido tratado na doutrina e na jurisprudência. O Acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça de 19 de Novembro de 2002 (02 A2995) conjuga “o
termo imemorial com a perda da memória dos homens quanto ao início, começo ou
princípio do facto considerado.” O aresto do mesmo Tribunal de 7 de Dezembro de
1994 (085611) refere ser “imemorial a posse, se os vivos não sabem quando começou”
quer por “observação direta” quer “pelas informações que lhes chegaram dos seus
antecessores”. --------------------------------------------------------------------------------No Acórdão de 8 de Maio de 2007 (07 A981) considerou-se que “tempo imemorial é um
período tão antigo que já não está na memória direta ou indireta – por tradição oral dos
seus antecessores – dos homens, que, por isso, não podem situar a sua origem.” ---------Pires de Lima e Antunes Varela defendem que é “imemorial a posse, se os vivos não
sabem como começou; não o sabem por observação direta, nem o sabem pelas
informações que lhes chegaram dos seus antecessores.” (CC Anotado, Vol. III) ---------Quer a jurisprudência, quer a doutrina, apontam para uma posse de tal forma antiga
que o seu início se perdeu na memória dos homens. ----------------------------------------Nestes termos, conclui-se que serão públicos os caminhos que estão no uso direto e
imediato do público desde que há memória dos utilizadores e seus antepassados. Pese
embora o Troço 1, que detém uma extensão de 230 metros tenha um acesso mais
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difícil, para veículos, poderá sempre ser adaptado, a uso automóvel, e servirá pelo
menos 5 propriedades. O troço 2 já detém as medidas para circulação automóvel, pelo
que só necessitará de uma eventual intervenção. Assim caso haja concordância com o
presente parecer esclarece-se que os 2 troços detém caraterísticas para ser
classificados como um único caminho público, tendo-se feito esta ressalva, devido à
largura de cada troço.------------------------------------------------------------------------Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar

que

o

caminho

nos

termos

do

parecer

jurídico

emitido

detém

características para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à
presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------= NATUREZA DE CAMINHOS – NATUREZA DO CAMINHO – BECO DAS
AMENDOEIRAS, FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA =
Subscrita pela senhora vice-presidente da câmara, na falta do presidente, foi
apresentada uma proposta do seguinte teor: -----------------------------------------------“Foi solicitado pela DGU o parecer quanto ao carácter público ou privado do Beco das
Amendoeiras, na confrontação com o prédio rústico AI_47, assim como relativamente à
extensão, se termina junto do artigo matricial n.º 3407 ou do n.º 6396.------------------Após consulta da lista de bens imóveis do Município, verificou-se que este caminho
consta na mesma, tendo topónimo com deliberação de Câmara de 19-01-1999 com uma
extensão marcada quer no Mapa Interativo quer no Geoportal de apenas 165,0m, não
sendo possível comprovar a extensão pública do mesmo, pelo que se procedeu à
averiguação da sua natureza. ----------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------1) O caminho assinalado pela requerente possui topónimo no GeoPortal do Município de
Albufeira; ---------------------------------------------------------------------------------2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; ----------------3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos
necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de
acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 06
da distribuição em assunto; --------------------------------------------------------------4) Na informação Jurídica consta o seguinte: ----------------------------------------------21 de setembro de 2021
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Em conformidade com o que se encontra definido na ficha esquemática da etapa 6, não
deixa quaisquer dúvidas que se trata de um caminho com caraterísticas para ser
público, serve 15 propriedades e tem uma extensão de 265 metros. Conforme se afere
pela ficha esquemática sempre (seguramente desde 1958) esteve aquela configuração,
portanto existe desde tempos imemoriais, na linguagem comumente designada pelos
tribunais para classificar como públicos os caminhos. Assim detém características para
que esta Câmara considere o mesmo como publico. -----------------------------------------Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de
considerar

que

o

caminho

nos

termos

do

parecer

jurídico

emitido

detém

características para que seja caminho que revista natureza pública.” ---------------------Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente
transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à
presente reunião.-----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.-----------------------------------F – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – YU XIAOHUA – 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 Yu
Xiaohua, cumpre informar o seguinte:-------------------------------------------------------- pretende o requerente a realização de música ao vivo no estabelecimento “The Four
Leaf Clover”, sito na Estada de Santa Eulália, Edifício Oura Estrela – Loja CS, no dia 25
de setembro, das 19h às 24h; ---------------------------------------------------------------- de acordo com contacto telefónico estabelecido com o requerente, no dia
14/09/2021, foi por este transmitido que é sua pretensão a realização da música ao
vivo no interior do estabelecimento; --------------------------------------------------------- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados,
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; -------------------- o presente pedido apenas 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
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taxa diária 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.”--------------------------------------------------------------------------------------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 cinco de setembro corrente. ----------= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – YU XIAOHUA – 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 Yu
Xiaohua, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------------- pretende o requerente a realização de música ao vivo no interior do estabelecimento
“The Four Leaf Clover”, sito na Estada de Santa Eulália, Edifício Oura Estrela – Loja
CS, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro (sábados), das 19h às 24h; ---------------------- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados,
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;--------------------- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------ atendendo à localização do estabelecimento comercial, sugere-se, salvo melhor
opinião, a emissão de alvará de LER para os dias 2 e 9 de outubro, ficando a emissão de
alvará para os restantes dias, condicionada à não existência de reclamações de ruído; --- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma
taxa diária 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.”--------------------------------------------------------------------------------------Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvará de Licença
Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais
fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------21 de setembro de 2021
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o
pedido nos termos da mesma.--------------------------------------------------------------= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – FUNDAÇÃO INATEL – 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 Fundação
Inatel, cumpre informar o seguinte: ---------------------------------------------------------

é pretensão da referida entidade realizar evento Drive In, com projeção de cinema

ao ar livre com recurso a ecrã em estrutura de camião, no parque de estacionamento do
Hotel Inatel Albufeira, na Avenida Infante D. Henrique, nos dias 30 de setembro, 1, 2,
3, 4 e 5 de outubro, das 17:00h às 23:50h; --------------------------------------------------

trata-se de uma iniciativa cultural da fundação INATEL; -------------------------------

-

informa o requerente que como medida de minimização de ruído, as colunas serão

direcionadas no sentido da plateia, de modo a diminuir a propagação do som para a
envolvente, sendo o impacto da amplificação sonora atenuado, atendendo a que os
ocupantes das viaturas terão acesso ao som do filme através de canal de sintonização
do rádio das viaturas. Referindo, ainda que a plateia será composta por cerca de 30
viaturas; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

mais se informa que foi solicitada a isenção do pagamento da respetiva taxa,

pretensão deferida, conforme deliberação de Reunião de Câmara de 07/09/2021.” -----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 os dias trinta de setembro corrente e um, dois,
três, quatro e cinco de outubro próximo. ------------------------------------------------21 de setembro de 2021

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – FERREIRA CONSTRUÇÃO, S.A.
– INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância
foi apresentada uma informação do seguinte teor: -----------------------------------------“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Ferreira
Construção, SA, cumpre informar o seguinte: ----------------------------------------------- pretende o requerente a realização de obra de construção civil de 40 fogos no Bairro
das Casas, Paderne, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro (sábados), das 08:00h às
17:00h; ----------------------------------------------------------------------------------------- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra
referida, que os equipamentos mais ruidosos a utilizar serão, gerador, máquinas de
reboco e empilhador. Como medida minimizadora de ruído, indicada que o gerador será
colocado em local afastado das habitações existentes, referindo que o horário de maior
produção de ruído ocorrerá entre as 10h e as 16h. Como fundamentação para a
realização do pedido, invoca a necessidade de cumprimento do prazo acordado com o
dono da obra – Município de Albufeira; ------------------------------------------------------ o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na
proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e
nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados,
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------- estabelece o n.º 7 do artigo 15.º do RGR, que não carece de licença especial de ruído,
o exercício de uma atividade ruidosa temporária promovida pelo município; --------------- sendo o Município de Albufeira o dono da obra, poderá o presente pedido não carecer
da emissão de LER. Porém, sendo necessária uma autorização para a realização de
trabalhos aos sábados, poderá a emissão da LER ser encarada como a respetiva
autorização, sugerindo-se a monitorização da realização da atividade aos sábados,
nomeadamente através da receção de reclamações de ruído, as quais, caso venham a
ocorrer, poderão determinar a impossibilidade de laboração da obra aos sábados; ------- de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 17.º do Regulamento Municipal de
Ruído Ambiental, a licença especial de ruído só poderá ser emitida das 10h às 17h,
podendo, no entanto, em situações excecionais, a Câmara Municipal pronunciar-se,
sobre os horários a praticar e respetivas medidas de minimização do ruído; -------------- atendendo a que já foram emitidos alvarás de LER para a obra em questão, sem
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registo de reclamações de ruído, considera-se que poderá a Câmara Municipal conceder
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR, sugerindo-se, salvo melhor
opinião, a emissão de alvará para os dias 2, 9, 16 de outubro, com horário das 08h às
17h, ficando condicionada a emissão do alvará para os dias 23 e 30 de outubro, à não
existência de reclamações de ruído.” -------------------------------------------------------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, deferir o
pedido nos termos da mesma.--------------------------------------------------------------= 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 atuação de DJ em festa
de casamento, a ocorrer no Beach Club Maré, no dia 02 de outubro, entre as 21:30h e
as 03:30h; ------------------------------------------------------------------------------------- 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; ------------------------------------------------------------------------ uma vez que a atividade ruidosa ocorre ao fim de semana, considera-se que apenas
deverá ser concedido horário até às 02h, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 16.º do RMRA;-------------------------------------------------------------------------- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma
taxa diária 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
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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, deferir o
pedido para o dia dois de outubro nos termos da mesma. ------------------------------G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA
EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA AVAC DO EDIFÍCIO PAÇOS
DO CONCELHO DE ALBUFEIRA INCLUINDO SADI E ILUMINAÇÃO APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO,
NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI E DESIGNAÇÃO DO
GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO =
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos
Municipais foi apresentada uma informação do seguinte teor: -----------------------------“Existe há inúmeros anos um sistema de ar condicionado e ventilação mecânica no
edifício do Paços do Concelho que não responde às necessidades levando a muita
incomodidade dos seus utilizadores devido à sua forma de controlo demasiado
centralizada e pouco customizável, face ao exposto torna-se necessária a sua
substituição por um sistema mais customizável gabinete a gabinete aproveitando para
substituir a iluminação do edifício por um sistema mais eficiente e atualizar o seu
sistema automático de deteção de incêndio que é muito antigo e não está centralizado. -A obra é proposta que se faça piso a piso para permitir que o edifício continue em
funcionamento e, de forma complementar, que exista um conjunto de contentores à
frente do Paços do Concelho para permitir mais espaço no seu interior. -----------------A parte de AVAC do projeto de execução foi objeto de revisão. --------------------------Propõe-se que a DAIMA (Divisão de Atendimento e Modernização Administrativa)
assegure que os funcionários que estiverem nos contentores tenham todas as condições
para trabalhar a nível informático e telecomunicações à exceção das infraestruturas a
serem criadas. --------------------------------------------------------------------------------Deverá de haver uma comunicação global aos funcionários do edifício nomeadamente às
suas chefias para que se faça um plano que contemple a sua deslocalização sempre que
a obra assim o exija. -------------------------------------------------------------------------Para esta empreitada, cujo valor obtido a partir dos preços médios de outros
procedimentos e tendo em conta a especificidade se estima de 1 248 486,56 € (um
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milhão duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis euros e cinquenta e
seis cêntimos) acrescido de IVA, propõe-se que seja adotado o Concurso Público, nos
termos do disposto na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contractos Públicos (CCP),
aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro na sua redação atual, pelo que se
remete á consideração superior a autorização para a realização da despesa referente à
empreitada mencionada. ---------------------------------------------------------------------Anexo as peças do procedimento. -----------------------------------------------------------Considerando a necessidade de proceder à nomeação do júri do procedimento, a quem
compete a realização de todas as operações do mesmo, submete-se também à ----------Efetivos --------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Filipe Alcobia, Técnico Superior ----------------------------------------------1.º Vogal – Bruno Silva, Técnico Superior (substitui o presidente do júri nas faltas ou
impedimentos) --------------------------------------------------------------------------------2.º Vogal – Carina Trocado, Assistente Administrativa ------------------------------------Suplentes -------------------------------------------------------------------------------------1.º Vogal – Natércio Matinhos, Técnico Superior -------------------------------------------2.º Vogal – Sílvia Azevedo, Técnica Superior -----------------------------------------------Para gestor do contrato, propõe-se que seja o Eng.º Filipe Alcobia -----------------------Propõe-se que o prazo de apresentação de propostas seja de dezasseis (16) dias
seguidos. --------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO CPV – 45331000-6 -----------------------------------------------------------------O prazo de execução é de um mínimo de 270 dias e um máximo de 330 dias. -------------Agregação de procedimentos – art.º 22.º do CCP - Não se prevê na data de hoje,
relativamente

e

exclusivamente

ao

objeto

deste

contrato,

prestações

com

especificidades globais do mesmo tipo, subsequentes este ano, suscetíveis de
constituir um único contrato. ----------------------------------------------------------------Critérios Ambientais (Sim/Não) - Não, considerando a especificidade desta obra em
particular e qualidade exigida.---------------------------------------------------------------Incorporação de, pelo menos, 5% de materiais reciclados na obra (Sim/Não), Não serão
incorporados face às exigências de qualidade exigidas não se adequarem aos materiais
reciclados. ------------------------------------------------------------------------------------Fundamentação do art.º 63 Atendendo ao atual organigrama do Município de Albufeira
e da afetação de funcionários às respetivas unidades orgânicas versus o trabalho
essencial a realizar, no que concerne a estes serviços torna-se necessário recorrer ao
sector privado para a realização do presente contrato por falta de recursos próprios
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quer humanos quer materiais bem como habilitação. Tal fundamento determina a
impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da
entidade contratante. ------------------------------------------------------------------------Relativamente ao artigo 46.º- A do CCP, informo que a separação da empreitada em
lotes causa graves inconvenientes para a entidade adjudicante considerando que é
humanamente impossível aos serviços coordenar as prestações em lotes para centenas
de atividades mencionadas no caderno de encargos, assim é manifestamente desejável
ter como responsável um empreiteiro geral que coordene todos os subempreiteiros. ----O critério de adjudicação é o da proposta mais vantajosa, em que a proposta mais
vantajosa é aquela em que se obtém o menor valor determinado pela fórmula: -----------V= 0,6 x P +0,4 x D x 1000-------------------------------------------------------------------Em que: ---------------------------------------------------------------------------------------P= Preço da proposta do concorrente sem IVA em euros. ----------------------------------D= número de dias propostos para a execução da empreitada -----------------------------As habilitações adequadas e necessárias à execução da empreitada são: possuir alvará
de empreiteiro de obras públicas com as seguintes categorias e subcategorias: ---------i) 12.ª Subcategoria (Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração) da 4.ª
Categoria (Instalações elétricas e mecânicas) com a classe correspondente ao valor
global da proposta; ---------------------------------------------------------------------------ii) 5.ª Subcategoria (Estuques, pinturas e outros revestimentos), da 1.ª Categoria
(Edifícios e património construído), em classe correspondente aos respetivos valores
de trabalho, constantes das suas propostas; -----------------------------------------------iii) 1.ª Subcategoria (Instalações elétricas de utilização de baixa tensão com potência
até 50 kVA) e 10.ª Subcategoria (Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e
de detecção) em classe correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes
das suas propostas; ---------------------------------------------------------------------------Os candidatos devem ainda obrigatoriamente deter as seguintes certificações a
apresentar junto aos documentos de habilitação: ------------------------------------------Certificação de Qualidade com a Norma NP EN ISO 9001; -------------------------------Certificação de Sistemas de Gestão Ambiental com a Norma NP EN ISO14001; --------Certificação sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho com a norma
OHSAS 18001. -------------------------------------------------------------------------------A repartição de encargos a proposta é de: -------------------------------------------------Ano 2021 - € 300.000,00 e ------------------------------------------------------------------Ano 2022 - € 1.024.000,00. -----------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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*** Aos valores acresce IVA à taxa em vigor ----------------------------------------------Remete-se à consideração da excelentíssima Câmara.” ------------------------------------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, aprovar as peças do processo, determinar a
abertura do procedimento, nomear os elementos componentes do júri e designar o
gestor H
do–contrato
nos precisos
sugeridos E
naGESTÃO
informação.
--------------------DEPARTAMENTO
DE termos
PLANEAMENTO
URBANÍSTICA
= 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) nº (s): 31178IT de 27-07-2020; 31178 de 27-07-2020; 26976 de
24-05-2021 e 41962 de 09-08-2021--------------------------------------------------------Processo nº: 524/2002 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Stuart Eugenio Balbino --------------------------------------------------------Local da Obra: Beco da Ilha de S. Tomé, Lote nº D22, Brejos, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água --------------------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar e piscina ------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de doze de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta --------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): SGDCMA66194 de 16-11-2015 --------------------------------Processo nº: 09/2015/1917 -----------------------------------------------------------------Requerente: Alaf Bendjaballah --------------------------------------------------------------Local da Obra: Rua Diogo Cão nº 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado --------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número vinte e
sete, barra, dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------ Requerimento (s) nº (s): 32990 de 06-08-2020 ----------------------------------------21 de setembro de 2021

Processo nº: 58IP/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Rosado Lisa ------------------------------------------------------Local da Obra: Beco da Vela Redonda, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de piscina – Legalização ---Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
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
não considerar viável o pedido, tal como configurado. ----------------------------------A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de
atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. -- Requerimento (s) nº (s): 16600 de 20-04-2020; 33962 de 25-06-2021; 33784 de
25-06-2021 e 37539 de 14-07-2021 --------------------------------------------------------Processo nº: 31IP/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Rosália Maria Martins Pescada Guedelha e Jazelina Maria Martins Pescada Local da Obra: Estrada de Vale Pedras, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------Assunto: Pedido de desistência do procedimento relativo a Informação Prévia para a
construção e montagem de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos de
gasolinas e gasóleos (requerimento nº 16600 de 20/04/2020) ----------------------------Foi, deliberado deferir o pedido de desistência da pretensão apresentada no
requerimento número trinta e três mil, setecentos e oitenta e quatro de vinte e
cinco de junho de dois mil e vinte e um, com fundamento no 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) nº (s): 26835 de 03-07-2020 e 55373 de 11-12-2020 --------------Processo nº: 12CP/2020 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Fernando Manuel Brás Reis ----------------------------------------------------Local da Obra: Rua 25 de Abril, Edifício Ribamar, nº 65 R/C, Olhos de Água, freguesia
de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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Assunto: Licença – Alteração de estabelecimento de restauração e bebidas –
Legalização de esplanada --------------------------------------------------------------------Apreciação do licenciamento ----------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de vinte e nove de março de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco ------------------------------------------------ Requerimento (s) nº (s): 5088 de 27-01-2021-------------------------------------------Processo nº: 70/2016 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Década Paraíso, Lda ------------------------------------------------------------Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação coletiva, muros, piscinas e
barbecues ------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de catorze de agosto 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) nº (s): 47739 de 29-12-2015; 27251 de 05-07-2016; 13450EE de
22-03-2018; 13450D de 22-03-2018; 13450 de 22-03-2018; 5535II de 11-12-2020 e
55353 de 11-12-2020 ------------------------------------------------------------------------Processo nº: 488/1985 ----------------------------------------------------------------------Requerente: José João da Conceição Pescada ----------------------------------------------Local da Obra: Canais, freguesia de Ferreiras ---------------------------------------------Assunto: Licença – Ampliação e regularização de oficina de mármores e de rochas
similares- Conferência Decisória RERAE (Regime Excecional de Regularização de
Indústria) ------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado homologar a ata da Conferência Decisória de
dezoito de junho de dois mil e vinte e um e dar conhecimento ao requerente da
informação técnica datada de nove de julho de dois mil e vinte e um. --------------- Requerimento (s) nº (s): 32981 de 22-06-2021 -----------------------------------------Processo nº: 06/2021/32981 ---------------------------------------------------------------Requerente: Marliza Lucas Evangelista -----------------------------------------------------Local da Obra: Centieira, freguesia de Paderne --------------------------------------------21 de setembro de 2021

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do nº 1 e 2 do artº
54º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de constituição
de compropriedade ---------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê
inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos
termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal de três de setembro de dois mil
e vinte e um e da Chefe de Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao
Investidor de seis de setembro de dois mil e vinte e um. ------------------------------ Requerimento (s) nº (s): SGDCMA49534 de 16-07-2021 -------------------------------Processo nº: 09/2019/2595 -----------------------------------------------------------------Requerente: Silverparadise, Lda-------------------------------------------------------------Local da Obra: Rua José Afonso, Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para conclusão das obras por mais 60 dias ----Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais
sessenta dias, tendo em conta o parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de
vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------ Requerimento (s) nº (s): 145PE de 04-01-2021 e 145 de 04-01-2021 ------------------Processo nº: 06/2021/145 ------------------------------------------------------------------Requerente: José Abel Silvestre da Encarnação e Outro ----------------------------------Local da Obra: Rua dos Malmequeres, freguesia da Guia -----------------------------------Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ---------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e cinco 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. -- Requerimento (s) nº (s): 17904 de 30-04-2020 e 22412 de 29-04-2021 --------------Processo nº: 29/2020 ------------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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Requerente: Pedro Miguel Caniço Tomé e Vanessa Caldeira Magessi ----------------------Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – Construção de piscina e muro de vedação ------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido
tendo em conta o parecer técnico de três de setembro de dois mil e vinte e um. -- Requerimento (s) nº (s): 56414 de 20-12-2019 e 19535 de 14-04-2021 ---------------Processo nº: 32/1984 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Fernando Lemos Martins ------------------------------------------------------Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia --------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de edificação multifamiliar ---------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de vinte e um de agosto de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco ------------------------------------------------ Requerimento (s) nº (s): 21694IT de 28-05-2020; 21694 de 28-05-2020; 36605IT
de 09-07-2021; 36605DREOP de 09-07-2021 e 36605 de 09-07-2021 ------------------Processo nº: 247/1998 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Paulo da Costa Santos ---------------------------------------------------------Local da Obra: Caliços, Lote C-28, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------Assunto: Licença – Construção de piscina ---------------------------------------------------Apreciação do projeto licenciamento -------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta o parecer técnico de três de setembro de dois mil e vinte e um e
informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de nove de
agosto de dois mil e vinte um. ------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 10639 de 12-03-2019; 23963II de 28-05-2019; 23963 de
28-05-2019; 34304IT de 29-06-2021; 34304II de 29-06-2021 e 34304 de 29-062021 ------------------------------------------------------------------------------------------Processo nº: 16/2019 ------------------------------------------------------------------------Requerente: João Miguel Vieira do Vale ----------------------------------------------------Local da Obra: Cerro do Roque, freguesia de Paderne -------------------------------------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar -------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
21 de setembro de 2021

técnica de vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo
de sessenta dias para resposta ------------------------------------------------------------ Requerimento (s) nº (s): 32968 de 07-08-2020; 57344IT de 22-12-2020; 57344 de
22-12-2020; 17978PE de 07-04-2021; 17978IT de 07-04-2021; 17978 de 07-04-2021
e 40042 de 28-07-2021 ---------------------------------------------------------------------Processo nº: 06/2020/32968 ---------------------------------------------------------------Requerente: João Manuel da Silva Nascimento ---------------------------------------------Local da Obra: Travessa do Barranco, freguesia da Guia ----------------------------------Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ---------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o requerido, tendo em conta e nos
termos do parecer técnico de dois de setembro de dois mil e vinte e um, e mandar
certificar que se verifica estarem reunidos os requisitos de destaque a que alude
o número quatro do artigo sexto do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. - Requerimento (s) nº (s): 17944 de 30-04-2020; 31127 de 14-06-2021 e 43490 de
16-08-2021 -----------------------------------------------------------------------------------Processo nº: 45/2017 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Vontade Prática, S.A. ----------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Vila Rosal II, Lote nº 10, Sesmarias, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação--------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura tal como é
requerido tendo em conta o parecer técnico de três de setembro de dois mil e
vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. --------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 13460 de 26-03-2019; 27050 de 17-06-2019; 45243 de 1710-2019; 34067 de 13-08-2020 e 11169 de 01-03-2021 -----------------------------------Processo nº: 10CP/2019 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Nuno Miguel da Conceição Santo ----------------------------------------------Local da Obra: Rua dos Lírios, nº 33-A, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina --------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de três de setembro 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) nº (s): 44389 de 23-08-2021 -----------------------------------------21 de setembro de 2021
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Processo nº: 121IP/2018 --------------------------------------------------------------------Requerente: Neoparts – Imobiliária, S.A. ---------------------------------------------------Local da Obra: Rua Alves Redol, nº 143, 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 Investido de quinze de setembro de dois mil e vinte e
um. -------------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 44549 de 11-10-2019; 9592 de 28-02-2020; 846 de 06-012021; 9822 de 19-02-2021; 15130 de 23-03-2021 e 40227 de 29-07-2021 -------------Processo nº: 14/2013 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Deltamar – Hotelaria e Construção -------------------------------------------Local da Obra: Rua do Movimento das Forças Armadas, Lote nº 32, Caliços, freguesia
de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de edificação multifamiliar com comércio, serviços,
restauração e bebidas e muros de vedação -------------------------------------------------Apreciação do licenciamento ----------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo
em conta o parecer técnico de quinze de setembro de dois mil e vinte e um e
informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de
dezassete de março de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 32192PE de 27-06-2018; 32192 de 27-06-2018 e 30593 de
24-07-2020 ----------------------------------------------------------------------------------Processo nº: 617/1990 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Elisabete de Almeida Quadrado Belhocine e Jacques Belhocine-------------Local da Obra: Cortelhas, freguesia da Guia ------------------------------------------------Assunto: Revogação da deliberação camarária proferida em 07/09/2021 ----------------que indeferiu o pedido de licenciamento – Construção de edifício unifamiliar com
garagem e piscina-Legalização ---------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado revogar a deliberação camarária proferida em
sete de setembro de dois mil e vinte e um, tendo em conta o parecer do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de quinze de setembro de dois
mil e vinte e um e com fundamento no disposto no artigo centésimo septuagésimo
quarto do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------21 de setembro de 2021

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 quarenta e um mil, novecentos
e trinta e oito de seis de agosto de dois mil e vinte e um). --------------------------- Requerimento (s) nº (s): 25683 de 18-05-2018; 56568IT de 17-02-2020; 10804PE
de 05-03-2020; 10804IT de 05-03-2020; 10804 de 05-03-2020; 56550CE de 16-122020; 56550 de 16-12-2020; 56568II de 17-12-2020; 56568 de 17-12-2020; 22560II
de 30-04-2021 e 22560 de 30-04-2021 ----------------------------------------------------Processo nº: 37/2018 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Leonor Alves Bendito dos Ramos Conduto Lopes ----------------------Local da Obra: Apartamentos do Moinho, Apartamento nº 23, Cerro da Piedade,
freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------Assunto: Licença – Construção de escadas exteriores – Legalização ----------------------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 quinze de setembro de dois mil e vinte e um e
informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de onze de
fevereiro de dois mil e vinte e um, devendo o exterior ser pintado de branco. ----- Requerimento (s) nº (s): 16622IT de 20-04-2020; 16622 de 20-04-2020; 4887IT
de 27-01-2021; 4887 de 27-01-2021; 7352IT de 05-02-2021; 7352 de 05-02-2021;
31763IT de 16-06-2021; 31763II de 16-06-2021 e 31763 de 16-06-2021 ---------------Processo nº: 17/2020 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Oleksandr Rudnitskiy ----------------------------------------------------------Local da Obra: Vale Pedras, Lote nº C45, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -----Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de seis de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta ---------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 38173IT de 10-09-2020; 38173 de 10-09-2020; 40250 de
29-07-2021 e 43606 de 17-08-2021 --------------------------------------------------------Processo nº: 587/1989 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Kjell Christer Forsgren --------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização da Ourada, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água ------------------------------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021
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Assunto: Licença – Alteração de moradia – Legalização ------------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de quatro de setembro de dois mil e vinte e um,
devendo o exterior ser pintado de branco ------------------------------------------------ Requerimento (s) nº (s): ECMA/2021/48219 de 15-09-2021 ---------------------------Processo nº: 96/2018 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Ana Sofia Dâmaso Mateus de Jesus Vermelhudo ----------------------------Local da Obra: Rua da Igreja Velha nº 34, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----Assunto: Pedido de isenção de IMI para prédio urbano objeto de intervenção de
reabilitação -----------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado reconhecer que a obra de conservação efetuada
no prédio referente ao número trinta e quatro da Rua da Igreja Velha, em
Albufeira, se trata de uma intervenção de reabilitação urbana, enquadrada no
artigo quadragésimo quinto do Estatuto dos Benefícios Fiscais, concedendo a
isenção do imposto Municipal sobre imóveis (IMI) num prazo de três anos a contar
do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação (sete de fevereiro de
dois mil e vinte, mediante a visita técnica final realizada). ----------------------------Mais delibera esta câmara comunicar esse reconhecimento ao Serviço de Finanças
de Albufeira. -------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 29CMPV de 04-01-2021; 29CE de 04-01-2021; 29 de 04-012021; 40510II de 30-07-2021 e 40510 de 30-07-2021 -----------------------------------Processo nº: 1/2021 -------------------------------------------------------------------------Requerente: Florival Palma, S.A. -------------------------------------------------------------Local da Obra: Avenida da Liberdade, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------Assunto: Solicita a anulação do pedido de licença – Alteração e ampliação de edificação
para estabelecimento de serviços – restaurante com musica ao vivo e muros de vedação
referente ao requerimento nº 29 de 04/01/2021 ------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão
referente ao requerimento número vinte e nove de quatro de janeiro de dois mil e
vinte e um ------------------------------------------------------------------------------------ Requerimento (s) nº (s): 54764 de 12-12-2019; 58316 de 30-12-2020; 29063 de 0106-2021 e 44276 de 23-08-2021 -----------------------------------------------------------Processo nº: 99/2019 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Luís Miguel Leandro da Silva --------------------------------------------------21 de setembro de 2021

Local da Obra: Rua do Mulatinho, Lote nº 14, Torre da Medronheira, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar com piscina – Legalização ----------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de sete de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta ---------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 31755 de 17-07-2019; 13657IT de 23-03-2020, 13657 de
23-03-2020 e 28319 de 28-05-2021 -------------------------------------------------------Processo nº: 140/1995 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Eryl Wyn Jones ----------------------------------------------------------------Local da Obra: Urbanização Quinta das Flores, Lote nº 3, Mosqueira, freguesia de
Albufeira e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------Assunto: Exposição – Alteração de edificação unifamiliar ---------------------------------Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, nos
termos do parecer técnico de quinze de setembro de dois mil e vinte e um. -------- Requerimento (s) nº (s): 39874 de 21-09-2020 -----------------------------------------Processo nº: 108/2003 ----------------------------------------------------------------------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 muro
de limite --------------------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de dezasseis 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. --21 de setembro de 2021
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 Requerimento (s) nº (s): 45016 de 22-10-2020 -----------------------------------------Processo nº: 309/1987 ----------------------------------------------------------------------Requerente: Sanipina – Comércio de Produtos para Agricultura e Pecuária, Lda ----------Local da Obra: Tomilhal, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação multifamiliar em construção para
o desenvolvimento de um estabelecimento de comércio ------------------------------------Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de dezasseis 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) nº (s): 51957 de 27-11-2019; 44059 de 16-10-2020; 46544PE de
30-10-2020; 46544 de 30-10-2020; 26028IT de 18-05-2021; 26028II de 18-052021; 26028DFV de 18-05-2021 e 26028 de 18-05-2021 ---------------------------------Processo nº: 122IP/2019 --------------------------------------------------------------------Requerente: Tetrafil – Engenharia Urbanismo e Imobiliária, Lda--------------------------Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia --------------------------------------------Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de um edifício de
habitação -------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de oito de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de
sessenta dias para resposta. -------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 27608PE de 26-05-2021; 27608IT de 26-05-2021 e 27608
de 26-05-2021 -------------------------------------------------------------------------------Processo nº: 41/2021 ------------------------------------------------------------------------Requerente: Aliete Maria Aleluia Chorondo Costa ------------------------------------------Local da Obra: Parragil, freguesia de Paderne----------------------------------------------21 de setembro de 2021

Assunto: Licença – Construção de duas moradias geminadas -------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------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) nº (s): 23059 de 04-05-2021 -----------------------------------------Processo nº: 35IP/2021 ---------------------------------------------------------------------Requerente: Ana Rita Silva Claudino Duarte Ferreira Moreno -----------------------------Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Pedido de Informação Prévia de operação urbanística em prédio designado
urbano ----------------------------------------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os
fundamentos expressos no parecer técnico de quinze de setembro de dois mil e
vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se
prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado. ---------------------------A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o
interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias
contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da
decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos
centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de
atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta
Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. -- Requerimento (s) nº (s): 18329 de 09-04-2021; 22399 de 29-04-2021; 31393PT de
15-06-2021; 31393 de 15-06-2021 e 42615 de 11-08-2021--------------------------------Processo nº: 72/2005 ------------------------------------------------------------------------21 de setembro de 2021

Câmara Municipal de Albufeira

__________________________

Requerente: Bruno André Martins Guerreiro -----------------------------------------------Local da Obra: Patã de Baixo, Lote nº 5, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar, piscina e muros de vedação -----Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um. - Requerimento (s) nº (s): 9504 de 02-03-2020; 2100IT de 22-05-2020; 21008II de
22-05-2020; 21008CE de 22-05-2020; 21008 de 22-05-2020; 24126IT de 10-052021; 24126II de 10-05-2021; 24126DFV de 10-05-2021 e 24126 de 10-05-2021 ------Processo nº: 4T/2001 -----------------------------------------------------------------------Requerente: José Francisco Mascarenhas Cardoso e Outros ------------------------------Local da Obra: Largo Jacinto D’Ayet, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------Assunto: Licença – Construção de hotel de 4 estrelas denominado “Sant Ana Palace”,
piscinas e muros de vedação -----------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura ------------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um. -Mais foi deliberado aceitar a demolição das instalações sanitárias públicas devendo
a sua previsão ser integrada no edifício do parque de estacionamento público. ------Foi igualmente deliberado que ao requerente apenas seja exigida a execução das
infraestruturas decorrentes do previsto da alínea b) do número dois do artigo
vigésimo quarto do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -------------------- Requerimento (s) nº (s): 31275 de 28-07-2020, 29852 de 07-06-2021 e 42699 de
11-08-2021 -----------------------------------------------------------------------------------Processo nº: 43/2020 ------------------------------------------------------------------------Requerente: François Edmond Materne Mensch --------------------------------------------Local da Obra: Sesmarias, Lote nº 43, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------Assunto: Licença – Alteração de fachada e cobertura da edificação para colocação de
painéis fotovoltaicos -------------------------------------------------------------------------Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento -------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação
técnica de nove de setembro de dois mil e vinte e um e o parecer técnico de
quinze de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta dias
para resposta. ------------------------------------------------------------------------------- Requerimento (s) nº (s): 4386 de 30-01-2019; 5003II de 04-02-2019; 5003 de 0421 de setembro de 2021

02-2019; 22558 de 03-06-2020 e 33355 de 23-06-2021 ---------------------------------Processo nº: 6/2019 -------------------------------------------------------------------------Requerente: Campinoise - Construção Civil e Obras Públicas, Lda -------------------------Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros de vedação----Apreciação do projeto de arquitectura -----------------------------------------------------Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos
termos da informação técnica de seis de setembro de dois mil e vinte e um e
parecer técnico de dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um, devendo o
exterior ser pintado de branco ------------------------------------------------------------= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA =
Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o
senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo
sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a
minuta, também por unanimidade. ---------------------------------------------------------= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO =
Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. -------------= ENCERRAMENTO =
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e cinquenta e quatro
minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser
assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro, chefe
da Divisão de Recursos Humanos, que secretariei. -----------------------------------------________________________________________________________________
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