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Câmara Municipal de Albufeira 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2021 

Ao sexto dia do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Albufeira, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Guerreiro, em substituição da diretora de departamento municipal do Departamento de 

Gestão e Finanças. ----------------------------------------------------------------------------    

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

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO =  

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

= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Ricardo Clemente felicitou o senhor presidente pela vitória nas 

eleições do último domingo e desejou ao próximo executivo os maiores sucessos. 

Afirmou depois que na última reunião disse que não iria fazer parte do executivo caso 

não fosse eleito presidente da câmara municipal. Referiu seguidamente que mudou de 

opinião, atendendo às circunstâncias que hoje se vivem e também porque foi contactado 

por muitas pessoas que em si depositaram confiança. Desejou ainda votos de sucesso 

pessoais e profissionais à senhora vice-presidente, ao senhor vereador Rogério Neto e 

à senhora vereadora Sara Serra, membros da atual câmara municipal que não irão estar 

presentes no próximo mandato. Considerou também que qualquer um destes elementos 

desempenhou as suas funções o melhor possível para o município, pelo que o concelho 

deve estar agradecido a cada um destes membros da câmara municipal. Referiu 

seguidamente que por vezes as pessoas são injustamente esquecidas, até pelo empenho 

e dedicação que sempre demonstraram. Disse ainda que irá procurar estar sempre 

disponível e pronto para colaborar da melhor forma para que o município tenha as 

melhores condições possíveis. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz felicitou o senhor presidente pela vitória nas eleições 

e cumprimentou todos os membros da câmara municipal. Considerou depois que o 
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presente mandato foi um mandato em que todos tentaram fazer o seu melhor e chegar 

às melhores soluções para ajudar o concelho. Referiu seguidamente que nem sempre foi 

possível chegar a consensos, mas que o concelho ganhou muito quando isso aconteceu. 

Afirmou ainda que irá continuar a trabalhar em prol do concelho, sendo que a questão 

das escolas é fundamental, devendo ao máximo tentar-se recuperar o que há para 

recuperar. Considerou também que projetar as escolas para o futuro será um desígnio 

do próximo mandato. Cumprimentou depois as trabalhadoras do município que têm 

colaborado mais diretamente com a reunião da câmara municipal e considerou este 

trabalho um trabalho intenso e nada fácil de realizar. Defendeu seguidamente que as 

atas poderiam ser feitas com recurso a tecnologia mais recente, o que facilitaria o 

desempenho dos serviços. Cumprimentou depois os membros da câmara municipal que 

estão se saída: a senhora vice-presidente, a senhora vereadora Sara Serra e o senhor 

vereador Rogério Neto. Desejou ainda a estes autarcas muitas felicidades. Colocou-se 

depois à disposição destes edis para o que for necessário, até porque continuam a ser 

munícipes e com certeza continuarão a ser interventivos na vida do concelho. ------------  

O senhor vereador Rogério Neto disse que foi uma honra fazer parte deste executivo 

e agradeceu a todos os membros da câmara municipal a forma cordial como o trataram 

e o empenho em arranjar soluções para os problemas que foram surgindo ao longo do 

tempo. Afirmou seguidamente estar de consciência tranquila, dado que sempre fez 

tudo ao seu alcance em termos de empenho, dedicação e envolvimento com todos os 

munícipes de Albufeira. Lembrou depois que se tratou de um mandato atípico, desde 

logo pelo prematuro falecimento do presidente eleito, senhor doutor Carlos Silva e 

Sousa, o que implicou um período de adaptação à nova equipa e também a algumas 

reestruturações feitas na orgânica do município. Explicou ainda que quando tudo 

parecia já estar a funcionar apareceu a pandemia, circunstância que obrigou ao 

desenvolvimento de um excelente trabalho por parte de todos os membros da câmara 

municipal em prol dos albufeirenses. Agradeceu também de forma muito especial a 

todos os trabalhadores da autarquia, sem exceção. Agradeceu seguidamente, e de uma 

forma especial, ao senhor doutor Carlos Silva e Sousa, uma vez que foi a pessoa que o 

convidou inicialmente para enveredar na lista. Desejou depois votos de um futuro 

promissor ao próximo executivo para que Albufeira continue no bom caminho, uma vez 

que tem sido desenvolvido um bom trabalho, contrariamente ao que alguns dizem. 

Considerou também que existirão sempre coisas a melhorar, como aliás acontece 

sempre. Terminou seguidamente desejando as maiores felicidades ao novo executivo e 

despedindo-se de todos os trabalhadores da autarquia, reiterando que se sente muito 
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orgulhoso de ter estado ao serviço da autarquia. --------------------------------------------  

A senhora vice-presidente deu os parabéns ao senhor presidente e a todos os que 

foram eleitos nas últimas eleições. Desejou seguidamente votos de um bom mandato, 

uma vez que o bom trabalho dos membros da câmara municipal será o sucesso de 

Albufeira. Desejou depois ao senhor vereador Rogério Neto felicidades nas suas 

futuras funções e à senhora vereadora Sara Serra felicidades na sua vida fora do atual 

executivo. Terminou fazendo votos para que os restantes membros do executivo 

continuem a trabalhar em prol do concelho. -------------------------------------------------  

A senhora vereadora Sara Serra felicitou o senhor presidente pela vitória nas eleições 

e desejou ao novo executivo um excelente mandato. Agradeceu depois a todos os 

trabalhadores da autarquia o trabalho desenvolvido num ano especialmente difícil. 

Agradeceu ainda às senhoras que assessoraram as reuniões da câmara municipal. 

Desejou também a todos um bom trabalho e acima de tudo saúde e discernimento para 

levar o município para a frente. --------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o atual executivo tentou sempre fazer 

o seu melhor e que os resultados disso mesmo estão à vista. Considerou depois que as 

coisas funcionaram de forma positiva e que nunca a câmara municipal baixou os braços. 

Desejou seguidamente saúde e felicidades para todos. Referiu depois que não gosta de 

despedidas e que prefere antes um “até já”, dado que cada membro da câmara 

municipal, siga o caminho que seguir, com certeza que estará por perto, sempre a 

tentar fazer mais e melhor. ------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que despedida é uma palavra um pouco aborrecida, 

preferindo também um “até já”, até porque todos os membros da câmara municipal são 

cidadãos de Albufeira que tentam sempre fazer o seu melhor. Considerou depois que há 

muita coisa para fazer em Albufeira, como aliás sempre houve. Lembrou seguidamente 

que o mandato teve o seu início com o falecimento do então presidente da câmara 

municipal, senhor doutor Carlos Silva e Sousa, o que o obrigou a reorganizar toda a sua 

ação. Considerou ainda que o período de pandemia foi difícil e deixou uma palavra de 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos os membros do executivo, dado 

que muito foi feito neste âmbito. Afirmou também que o saldo financeiro do município 

foi uma mais-valia valiosa e permitiu que a autarquia ajudasse os mais variados sectores 

do concelho, desde a saúde até às forças de segurança, passando por inúmeras 

instituições, tais como escolas, bombeiros ou juntas de freguesia. Lembrou ainda todo o 

apoio prestado ao setor empresarial do concelho. Reconheceu depois que certos 

aspetos poderiam ter corrido melhor, como também é natural, até porque esta foi uma 
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aprendizagem para todos os membros da câmara municipal. Considerou seguidamente 

que qualquer aprendizagem visa uma constante melhoria. Referiu depois que a senhora 

diretora do Departamento de Gestão e Finanças lhe disse que nunca os serviços do 

município tinham desenvolvido um trabalho tão intenso na área da contratação pública, 

dos recursos humanos, etc. Afirmou seguidamente que o trabalho global foi positivo, 

independentemente de algumas divergências verificadas ao longo do caminho. Informou 

ainda que o novo executivo irá tomar posse do dia quinze de outubro corrente, pelas 

dezanove horas. Desejou as maiores felicidades aos membros da câmara municipal que 

não irão tomar posse nesse dia. Considerou também que este será apenas um ciclo que 

se irá iniciar e que daqui a quatro anos se verá quem tem condições mentais e físicas 

para exercer um novo mandato na câmara municipal. Disse depois que se espera que o 

próximo ano seja de forte retoma da atividade turística, o que acrescentará um pouco 

mais trabalho ao que já existe. Desejou ainda as maiores felicidades à senhora vice-

presidente, à senhora vereadora Sara Serra e ao senhor vereador Rogério Neto. 

Afirmou também que estes edis poderão sempre contar com a colaboração do município 

no que for possível. Agradeceu seguidamente a preocupação demonstrada pelos 

restantes membros da câmara municipal com o seu estado de saúde e informou que 

felizmente tem estado a recuperar rapidamente. Terminou agradecendo também aos 

trabalhadores do município que preparam e secretariam a reunião da câmara municipal. -   

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

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

 

= ATAS DAS REUNIÕES DE 3, 17 E 31 DE AGOSTO 

 E 7 E 21 DE SETEMBRO DE 2021 = 

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

de agosto 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. -----------------------------------   

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

dezassete de agosto 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. ------------------------   

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

e um de agosto 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 

A – GENERALIDADES  
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previamente aos senhores membros do Órgão Executivo. ----------------------------------   

Votação: votaram no sentido da deliberação a senhora vice-presidente, e os 

senhores vereadores Rogério Neto, Ricardo Clemente, Victor Ferraz e as senhoras 

vereadoras Sara Serra e Cláudia Guedelha. ----------------------------------------------   

Não participou na votação o senhor presidente pelo facto de não ter participado 

na reunião em causa. -------------------------------------------------------------------------   

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

de setembro 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. ----------------------------------   

Votação: votaram no sentido da deliberação a senhora vice-presidente, e os 

senhores vereadores Rogério Neto, Ricardo Clemente, Victor Ferraz e as senhoras 

vereadoras Sara Serra e Cláudia Guedelha. ----------------------------------------------   

Não participou na votação o senhor presidente pelo facto de não ter participado 

na reunião em causa. -------------------------------------------------------------------------   

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

um de setembro 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 quatro de outubro de dois mil e vinte e um, eram das quantias de: --  

Operações Orçamentais – quarenta milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e 

sessenta e oito euros e doze cêntimos. ------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e setenta 

e cinco euros e vinte 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 198/2021, de vinte e um de setembro, que define as condições 

de atribuição do Passe de Antigo Combatente e os procedimentos relativos à sua 

operacionalização; -----------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 199/2021, de vinte e um de setembro, que define as condições 

específicas do alargamento da gratuitidade da frequência de creche, em cumprimento 

do disposto no n.º 1 do artigo 159.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro; -----------   
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 Do Decreto-Lei n.º 78/2021, de vinte e quatro de setembro, que transpõe a 

Diretiva (UE) 2019/904, relativa à redução do impacto de determinados produtos de 

plástico no ambiente, e que altera as regras relativas aos produtos de plástico nos 

pontos de venda de pão, frutas e legumes; ---------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 202/2021, de vinte e sete de setembro, que prorroga os prazos 

para entrega documental necessária à instrução do processo para reconhecimento e 

manutenção do estatuto do cuidador informal; ----------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 203/2021, de vinte e oito de setembro, que estabelece uma 

medida de auxílio a custos indiretos a favor das instalações abrangidas pelo regime de 

Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), nos termos do Decreto-Lei n.º 

12/2020, de 6 de abril; -----------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, de vinte e nove de 

setembro, que Altera as medidas no âmbito da situação de alerta; ------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de vinte e nove de setembro, que altera as 

medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. -----------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

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

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

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

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

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

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

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

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

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

= INFORMAÇÕES = 

Não foram prestadas nem solicitadas quaisquer informações.---------------------------  

 

= ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – CENSOS 2021 – INFORMAÇÃO = 

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

origem na Divisão Financeira, do seguinte teor: ---------------------------------------------  

“De acordo com o disposto no n.º 2.9.10.1.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, o 

SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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aprovado pelo Decreto – Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, ambos na redação em 

vigor e no n.º 1 do artigo 10.º do Sistema de Controlo Interno deste Município, 

aprovado em reunião de câmara de 20 de junho de 2017, a abertura de contas 

bancárias é sujeita a prévia deliberação do Órgão Executivo, pelo que é entendimento 

destes serviços que também o seu encerramento deverá ser apreciado pela Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, sugere-se que seja encerrada a conta bancária com o NIB 0033 0000 

45622016694 05 do Millennium BCP (atualmente com o saldo de € 0,00), visto que o 

processo financeiro, referente aos Censos 2021, já se encontra fechado.” ---------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, 

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

Processos Judiciais, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

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

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada hoje, dia seis 

de outubro de dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas dez horas e trinta e cinco 

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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